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Vägen
framåt

auktoriserade Volkswagen-
verkstäder i Sverige, från
Kiruna i norr till Trelleborg i
söder tar hand om din bil.

Hösten 2015 nåddes jag av ett overkligt besked då det blev känt att
flera av Volkswagen-koncernens dieselbilar hade manipulerade utsläppsvärden av kväveoxid. Att vi på Volkswagen inte har varit helt
ärliga mot våra kunder är förstås oförsvarbart och djupt beklagligt.
I hela vårt företag har frågan fått stora konsekvenser i form av utredningar, chefsbyten och framtagande av tekniska åtgärder för att
ställa allt till rätta.
I Sverige och Europa har vi nu kommit till en punkt där vi har en
för dig som berörd kund smidig åtgärd för din bil.
Men frågan har även fått andra konsekvenser. För oss på
Volkswagen har hela tiden framtidens teknik och en strävan mot
alternativa drivmedel och fossiloberoende varit en prioriterad
fråga. I kölvattnet av det som skett har den frågan hamnat ännu
mer i fokus, och en större och snabbare satsning på utveckling av
ny fossilfri teknik är att förvänta. Fram till 2020 har vår koncern nu
till exempel utlovat lansering av ytterligare minst 20 laddbara bilar,
och vi tittar även på andra spännande alternativ i form av gasbilar
och andra nya bränsleteknologier.
Den här foldern är till för dig som vill veta mer om var Volkswagen
står just nu och vart vi är på väg. Vi hoppas den kommer att kunna
ge dig svar på några av de frågor du har.

104 227 svenska
Volkswagen-bilar med Euro
5-dieselmotorer åtgärdas
under året.

”EN
STÖRRE OCH
SNABBARE
SATSNING
PÅ UTVECKLING AV NY
FOSSILFRI
TEKNIK
ÄR ATT
FÖRVÄNTA”

Sten Forsberg
Chef Volkswagen Personbilar

INNEHÅLL

SID 4

Nu inleds arbetet med att
åtgärda bilarna som berörs
av utsläppsfrågan.
Vi berättar hur det kommer
att gå till.

SID 6

En halvtimme eller upp till en
timme, beroende på modell.
Längre tid tar det inte för
verkstaden att åtgärda de
berörda bilarna.
2

SID 8

Bilen behöver uppdateras,
precis som din telefon. Den
nya mjukvaran ger rätt inställningar utan att ändra bränsleförbrukning och effekt.

SID 10

Experten: Diesel- och bensinmotorn har visst en framtid,
samtidigt som Volkswagen
satsar alltmer även på
el- och laddhybridbilar.

FÖR MER INFORMATION www.vwdieselinfo.se eller kundtjänst 08-120 810 80
VOLKSWAGEN DIESEL UPDATE GES UT AV VOLKSWAGEN GROUP AB.
ANSVARIG UTGIVARE JEANETTE ASTEBORG PRODUKTION BEE PRODUCTION AB
PROJEKTLEDARE LENA LOHEIM KANGEVIK REDAKTÖR DAVID LILJA ART DIRECTOR
MARIA SEEFRIED REPRO DONE TRYCKERI DANAGÅRD LITHO MEDARBETARE SUSANNA
JOHANSSON, skribent, GLENN LINDBERG, fotograf, SIMON HAMELIUS, fotograf, HÅKAN
FLANK, fotograf, ANNE-LI KARLSSON, illustratör, PER HASSELQVIST, korrekturläsare
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Volkswagen ökade sin
marknadsandel till 15,04
procent i fjol. 51 912 bilar
registrerades.

Snabbguide om
utsläppsfrågan
Nu börjar servicekampanjen för
motorerna på berörda dieselbilar.
Men hur kommer det att gå till?
Svar får du i vår snabbguide.
Text DAVID LILJA Illustration ANNE-LI KARLSSON

Arbetet med att åtgärda de berörda
dieselbilarna har nu inletts. Den tyska
transportstyrelsen Kraftfahrtbundesamt, KBA, har godkänt lösningen och
konstaterar att åtgärden inte påverkar
prestanda, bränsleförbrukning eller
koldioxidutsläpp på den bilmodell
som är först ut att få uppdateringen.
Åtgärden beräknas ta cirka en halvtimme att genomföra på den mindre
1,2-litersmotorn och den större på 2,0
liter. På den 1,6 liter stora motorn ska
även en flödesriktare monteras, vilket
innebär att arbetet kommer att ta
något mer tid, upp till en timme.
Båda åtgärderna kan utföras i samband med ordinarie servicetillfälle.
Volkswagen Group Sverige kommer
att kontakta alla kunder när respektive uppdatering ﬁnns tillgänglig.
Du kan då boka en tid hos närmaste
verkstad för att få din bil uppdaterad
vid ett separat besök. Ett annat smidigt sätt är att genomföra den i samband med ett vanligt verkstadsbesök,
till exempel nästa ordinarie service,
under förutsättning att mjuk-/hårdvaran ﬁnns tillgänglig för just din
modell.
Serviceställena står nu redo att
hjälpa dig som kund på smidigast
möjliga vis.

FRÅGOR & SVAR
UTSLÄPPSFRÅGAN

HUR?

1.

Du får ett meddelande
i brevlådan om att uppdateringen är tillgänglig
för din bil.

JONAS BJÖRKMAN,
VD KVD BILPRISER AB

2.

3.

Du bestämmer dig för
att få åtgärden utförd på
bilen, antingen i samband
med nästa ordinarie
servicetillfälle, du kan då
lugnt vänta tills det är
dags, eller så bokar du
en separat tid hos din
auktoriserade verkstad.

Du kör din bil till verkstaden.
Den felaktiga mjukvaran
ersätts med en ny. Det tar
max en timme, och behöver
du hjälp med lånebil under
tiden löser verkstaden det.
Bilen är sedan kontrollerad
och godkänd för gällande
avgasnormer.

NÄR?

Hur påverkas begagnatpriserna?
– Vi har nogsamt följt
prisutvecklingen på begagnade bilar hos återförsäljarna i Sverige, och vi har
inte sett några radikala
effekter av utsläppsfrågan.
Volkswagen har förvaltat
sin starka position på nybilsmarknaden även på
begagnatsidan. Vår bedömning är att det kommer
vara en fortsatt stor efterfrågan på dieselmodellerna och därmed stabila
priser.

Grafen visar när vi tidigast kan börja åtgärda de olika motoralternativen.

2016

2,0-litersmotorer:
från första
kvartalet 2016

1,6-litersmotorer:
från tredje
kvartalet 2016
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1,2-litersmotorer:
från slutet av andra
kvartalet 2016
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LARS HAGSTEDT, CHEF FÖR
VOLKSWAGEN GROUPS
PRODUKTTEKNISKA AVDELNING

Är det viktigt att lämna
in bilen?
– Alla berörda fordon är
säkra och fullt körbara, men
vi rekommenderar alla berörda kunder att lämna in
sin bil. På det sättet säkerställer vi att bilen verkligen
har korrekta utsläppsnivåer
gällande kväveoxider.

FRÅGOR & SVAR
UTSLÄPPSFRÅGAN

Åtgärderna

FRÅGOR & SVAR
UTSLÄPPSFRÅGAN

FÖR DE BERÖRDA DIESELMOTORERNA

MARTIN EKELÖF,
JURIST KONSUMENTVERKET

Kan jag reklamera köpet
eller kräva kompensation?
– Eftersom Volkswagen nu
avhjälper felet blir reklamation bara aktuellt om bilen
inte uppfyller speciﬁkationen
efter åtgärden. Då kan du
hävda att det är fel på varan. För att ha rätt till skadestånd ska du ha lidit skada
eller förlorat pengar på att
äga just den här bilen. Så
länge som inte fordonsskatten och bilens andrahandsvärde påverkas är det här
sannolikt inte en ekonomisk
fråga för dig som bilägare.

MARCUS THOMASFOLK,
INFORMATIONSCHEF
VOLKSWAGEN GROUP SVERIGE

30 minuter

60 minuter

Det första verkstaden gör är att koppla upp sig
mot bilens dator. Den felaktiga programvaran tas
bort och en ny installeras. Motorstyrningen blir
noggrannare och utsläppsvärdena justeras tack
vare utvecklade programfunktioner.
Arbetstiden blir knappt en halvtimme.

En ny komponent monteras in i luftintaget för
att styra luftströmmen effektivare och därmed
sänka utsläppen. Bilen uppdateras med
ny mjukvara. Arbetstiden för att genomföra
åtgärderna blir mindre än en timme.

MOTORER MED EN CYLINDERVOLYM PÅ 1,2 OCH 2,0 LITER.

MOTOR MED CYLINDERVOLYM PÅ 1,6-LITER.

LARS HAGSTEDT, CHEF FÖR
VOLKSWAGEN GROUPS
PRODUKTTEKNISKA AVDELNING

Kommer min bil att
dra mer bränsle efter
åtgärden?
– Den första motorn, 2,0
TDI i Volkswagen Amarok,
har genomgått ett oberoende test som visar att
motoreffekt, prestanda och
förbrukning inte förändras.
Det är målet med åtgärden
även i de kommande fallen
med 1,2-liters och 1,6-liters
EA189-motorer.

Jag köpte en miljöbil. Är
den fortfarande det efter
åtgärden?
– Miljöbilsreglerna utgår
från utsläpp av koldioxid.
Den felaktiga mjukvara
som upptäckts i vissa av
Volkswagen-koncernens
dieselmotorer handlar om
ett annat utsläpp – kväveoxider. Berörda bilar kommer fortsätta att vara miljöbilsklassade, eftersom de
uppfyller kravet på koldioxidutsläpp. Bilens fordonsskatt påverkas därmed inte.

HANS HEDBERG, TESTCHEF
TEKNIKENS VÄRLD

SÅ FUNGERAR
DEN TEKNISKA
LÖSNINGEN

TYSKA TRANSPORTSTYRELSEN
KONSTATERAR OFÖRÄNDRAD PRESTANDA

De tekniska lösningar
som Volkswagen utvecklar skiljer sig åt
beroende på motor
och fordon och
anpassas därefter.
Mer detaljerad information ﬁnner du på
www.vwdieselinfo.se.
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Uppdateringen av mjukvaran, som ska åtgärda
motorer med för höga NOx-utsläpp, påverkar
inte bilarnas prestanda, bränsleförbrukning eller
koldioxidutsläpp. Det konstaterar tyska myndigheten KBA och godkänner därmed åtgärden.
I december 2015 ﬁck KBA granska speciﬁka
tekniska lösningar på de dieselmotorer i motorfamiljen EA 189 som berörs av kväveoxidfrågan.
Enligt överenskommelse har åtgärden nu påbörjats med 2,0 TDI-motorn i Volkswagen Amarok.

BERÖRDA MODELLER
Servicekampanjen omfattar de aktuella motorerna 1,2 – 2,0 – 1,6 TDI i följande
modellserier.
BEETLE
2013–2014

GOLF
2009–2013

PASSAT CC
2009–2012

SCIROCCO
2010–2014

BEETLE CAB
2014

GOLF PLUS
2009–2014

PASSAT SEDAN
2009–2015

SHARAN
2011–2015

CC
2013–2015

GOLF VARIANT
2010–2013

TIGUAN
2008–2015

EOS
2009–2013

JETTA
2011–2013

PASSAT VARIANT
& ALLTRACK
2009–2015

TOURAN
& CROSSTOURAN
2011–2015

POLO
2010–2014
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Har bilar från Volkswagen
generellt sett högre utsläpp än konkurrenterna?
– I våra tester har vi inte
upptäckt att Volkswagens
bilar har högre utsläpp än
andra. Teknikens Värld testar
årligen över 100 bilar i vårt
eget motorlaboratorium. Vi
mäter bränsleförbrukning
(koldioxidutsläpp) och
effekt, dock inte de aktuella
kväveoxidutsläppen.

Rätt kod
Precis som när du uppdaterar
din telefon behöver även din bil
få ny mjukvara ibland. Detta för
att förbättra olika funktioner.
Text DAVID LILJA Foto SIMON HAMELIUS

Bilens alltmer avancerade elektroniska
system är gjorda för att hålla hela dess
livslängd men kan ibland behöva kontrolleras och underhållas.
När du lämnar in bilen för service använder verkstaden bilens dator för att snabbt få
en uppfattning om hur exempelvis motorn
mår. Det går även att utföra olika åtgärder
genom att installera dem i bilens dator.
Programuppdateringen kan jämföras med
när du tackar ja till den senaste uppdateringen till din smarta telefon. Skillnaden här är
att det är verkstaden som trycker på knappen.
– För att vi ska vara hundra procent säkra
på att uppdateringen görs korrekt krävs det
att man tar bilen till en auktoriserad verkstad. Men tekniskt närmar vi oss en verklighet där uppdateringen sänds trådlöst till
bilen efter att ägaren godkänt den, säger
Lars Hagstedt, chef för Volkswagen Groups
produkttekniska avdelning.
Den otillåtna mjukvaran som upptäcktes
i bilar med den förra dieselmotorgenerationen i USA gav felaktiga avgasvärden i
laboratoriemiljö. Den funktionen tas nu
bort samtidigt som motorstyrningen ändras för att ge lägre utsläpp av kväveoxider.
– Bränslet sprutas in mer effektivt i
cylindrarna, utan att det för den skull går
åt mer bränsle.
Detta bevisas i de tester som tyska transportstyrelsen KBA utfört på en Volkswagen
Amarok 2,0 TDI. Varken prestanda, bränsleförbrukning eller koldioxidutsläpp påverkas.
– Strängare utsläppskrav har tvingat
utvecklingen framåt. Tack vare fabrikens
ökade kunnande klarar vi det här nu.
Uppdateringen utförs under 2016. Att inte
alla bilar åtgärdas med detsamma beror på
att en och samma bilmodell ﬁnns i olika
versioner och speciﬁ kationer.
– Fabriken måste exempelvis ta hänsyn till fram- eller fyrhjulsdrift, växellåda
och typ av klimatanläggning. Alla bilar ser
olika ut, och lösningen måste anpassas till
varje bilindivid, säger Lars Hagstedt.
– Så fort vi får veta från fabriken att en
viss mjukvara är tillgänglig skickar vi ut ett
brev till bilägaren.
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BEGREPP I
UTSLÄPPSFRÅGAN
EA189
Beteckning för en viss
generation dieselmotorer.
Slutade användas i alla
personbilar 2015.
Euro 5
Numera inaktuell europeisk
utsläppsstandard. Den första
standarden, Euro 1, lanserades i början av 1990-talet.
Forskning och ökad miljömedvetenhet har gjort motorerna effektivare sedan dess.
Euro 6
Rådande europeisk utsläppsstandard. Alla nya personbilar som Volkswagen säljer
idag följer standarden Euro
6, som infördes i september
2015 för personbilar.
Kväveoxider
Samlingsnamn för kemiska
föreningar som består av
kväve och syre. Uppkommer
under förbränningen i
motorn på grund av högt
tryck, höga temperaturer
och överskott på syre.
Mjukvara
Eller programvara, är ett
dataprogram för att styra
en dator. Det används till
exempel i styrenheten för ett
bränsleinsprutningssystem.

”Strängare
utsläppskrav har
tvingat utvecklingen
framåt.”

BILEN SAMLAR DATA

SÄKER ATT KÖRA

Bilens dator loggar allt som händer och levererar dessutom
mängder av information, i realtid när du är ute och kör.
Motorstyrningen ändras exempelvis om bilen körs i en
uppförsbacke och efter vilken temperatur luften har. Allt
för att ge rätt prestanda i förhållande till mängden bränsle
och med hänsyn till miljöegenskaperna.

Alla berörda bilar är lika säkra som tidigare, och du
kan fortsätta använda din bil som vanligt.
Den åtgärdade bilen får ett märke i reservhjulsbaljan. Informationen kommer att arkiveras i
den elektroniska fordonshistoriken och registreras
manuellt i serviceprotokollet.
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Framtiden är här!
Diesel- och bensinmotorn är överlevare,
trots att marknaden för elbilar och
laddhybrider ökar. I ett samtal med
Volkswagens produktchef Stefan Dahlin
berättar han mer om märkets syn
på drivmedel – nu och framåt i tiden.

VOLKSWAGEN
PASSAT GTE
Rymlig familjebil med
häftiga prestanda
tack vare el- och
bensindrift. Fördelaktig som tjänstebil.

MARTIN EKELÖF, JURIST
KONSUMENTVERKET

BUDD-E
Framtidsbilen BUDD-e har fyrhjulsdrift, klarar 53 mils körning på ren el
och är späckad av smarta digitala
lösningar och förarassistans- och
säkerhetssystem.

Text SUSANNA JOHANSSON Foto HÅKAN FLANK, VOLKSWAGEN AG

VOLKSWAGEN TIGUAN GTE
Ett koncept på laddhybridversion av
nya Tiguan. Upp till 50 km räckvidd
på ren el kan förlängas tack vare en
solcellsmodul i taket.

I dag pratas det mycket om elbilar
och laddhybrider. Men vad spelar
diesel- och bensinmotorerna för roll
nu och fem år framåt i tiden?
– Under överskådlig tid kommer
den absoluta majoriteten av personbilar sannolikt att drivas av bensin- och
dieselmotorer. Avgasemissionerna har
minskat markant de senaste åren. Under en ganska lång tid kommer vi att
se en palett med flera energislag, där
jag som kund kan välja vad som passar
mig bäst utifrån mina behov och förutsättningar. Såväl bensin som diesel,
men även biogas, hybrider och rena
elbilar. Och självklart även vätgas
och bränsleceller, ytterligare ett
område som Volkswagen
forskar kring.
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FRÅGOR & SVAR
UTSLÄPPSFRÅGAN

Vilket drivmedel vill de svenska
kunderna ha, och varför?
– Det beror lite på bilstorlek. Dieselmodeller har sålt bäst de senaste 7–8
åren tack vare de kostnadsfördelar de
haft. Nu ser vi en svag tillbakagång
och en tendens där de större bilarna
fortfarande drivs med diesel, medan
bensinversionerna plockar andelar i
mellanklass och mindre bilar. Ett exempel är att 95 procent av de Passat vi
levererade 2015 var dieslar, men bara
27 procent av alla levererade Golf.
– Volkswagen Sverige tror också
mycket på nya Passat GTE, som är
en av de första riktiga familjebilarna
med plug-in hybridteknik.
I år lanseras nya Tiguan. Vad händer
under huven från en generation till
en annan?
– Tiguan är ett bra exempel på hur
snabbt utvecklingen går. Med den
nya plattformen får Tiguan tillgång
till den senaste teknologin. Beroende
på version är nya Tiguan upp till

drygt 20 procent bränslesnålare än
föregångaren, samtidigt som effekten
stigit något. Det beror inte bara på
motorteknologin utan också på
vikt reduktion och andra åtgärder.
Plattformen är från början anpassad
för olika bränsle- och drivkoncept.

även för mig! Vad jag kan lova är att
innan alla dessa innovationer ﬁnns
samlade i en och samma bil hamnar
de i kommande modeller undan för
undan. Så förhoppningsvis dröjer det
inte alltför länge innan våra kunder
kan börja ta del av ﬁnesserna.

Volkswagen har redan idag ett stort
utbud av elbilar och laddhybrider.
Kommer vi att se ännu ﬂer?
– Ja, deﬁnitivt. Till exempel har
man visat hur en framtida Tiguan
GTE skulle kunna se ut, med såväl
laddhybridteknik som fyrhjulsdrift.
Utveckling pågår också av de hittillsvarande modellerna, där fokus
ligger på energieffektivitet och räckvidd.

Så vi kommer att åka bil i framtiden
också?
– Absolut! Innan tidsresor blir verklighet har jag svårt att tänka mig ett
alternativ till bilen som ger samma
frihet att åka
vart man vill,
när man vill.
Modern teknik
visar att det inte
heller ﬁnns något motsatsförhållande mellan
å ena sidan
prestanda och
körglädje och
å andra sidan
Stefan Dahlin
miljöhänsyn.

Volkswagen visade nyligen konceptbilen BUDD-e med 533 km lång räckvidd på el och många spännande
digitala lösningar. När får vi se samma teknik i en serietillverkad modell?
– Ja, det är dessvärre en hemlighet
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Om jag säljer bilen, är jag
skyldig att upplysa nye
ägaren om att bilen inte
är åtgärdad?
– Mitt råd är att upplysa
den nye ägaren om det du
känner till om bilens felaktigheter och planerade
åtgärder. Det ﬁnns en risk
att köparen hävdar att det
är fel i varan om du inte
informerar om sånt som du
känner till, även om du säljer den i ”beﬁntligt skick”.

MARCUS THOMASFOLK,
INFORMATIONSCHEF
VOLKSWAGEN GROUP SVERIGE

Jag känner mig lurad, kan
jag lita på Volkswagen?
–Volkswagen-koncernen
förändrar när det gäller
ledning och struktur så att
detta inte ska kunna hända
igen. Vi kommer arbeta
hårt för att vinna tillbaka
förtroendet genom att lösa
det på ett så smidigt vis för
kunden som möjligt.

