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Årets Bil blir gasdriven – Golf TGI BlueMotion lanseras 
i slutet av 2013 
 
Nya Volkswagen Golf – som precis utsetts till Årets Bil 2013 av europeiska 
motorjournalister – blir gasdriven. Miljöeffektiva Golf TGI BlueMotion kommer att 
erbjudas både som ”klassisk” Golf och som Golf Variant (kombi). Svensk 
lansering sker i slutet av 2013. 
 
Vid den pågående Genèvesalongen har Volkswagen premiär av flera versioner av nya 
Golf: extremt bränslesnåla TDI BlueMotion, prestandamodellerna GTI och GTD samt 
kombiversionen Variant. I Genève gör också den gasdrivna versionen sin debut: Golf TGI 
BlueMotion. Bilen lanseras i Sverige preliminärt under fjärde kvartalet, 2013 – både som 
”klassisk” Golf (fyrdörrars) och som Variant. De svenska priserna är ännu inte fastställda. 
 
Denna miljöeffektiva bil drivs av en 1,4-liters turboladdad och direktinsprutad 
bensinmotor (TSI) med en effekt på 110 hk. Motorn är optimerad för körning både på 
fordonsgas och bensin.  
 
Med gasdrift (fordonsgas) är räckvidden 420 km för versionen med 6-växlad manuell 
växellåda. Den blandade förbrukningen stannar då på 3,5 kg fordonsgas per 100 km, 
motsvarande 94 g CO2/km. När även bensintanken används ökar bilens räckvidd med 
ytterligare 940 km. Bränsleförbrukningen vid körning på bensin är 5,3 l/100 km. När de 
två gastankarna (tillsammans 15 kg) och bränsletanken (50 liter) är helt fyllda, når Golf 
TGI BlueMotion alltså en teoretisk räckvidd på hela 1 360 kilometer.  
 
Om Golf TGI BlueMotion utrustas med den 7-stegade dubbelkopplingsväxellådan DSG 
(tillval), ökar räckvidden ytterligare tack vare en blandad bränsleförbrukning på 3,4 kg 
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fordonsgas/100 km och 5,0 l bensin/100 km. Vid gasdrift är CO2-utsläppet endast 92 
g/km.  
 
Vid körning på biogas sjunker koldioxidutsläppen till nära noll eftersom en gasbil släpper 
ut upp till 93 procent mindre koldioxid om den körs på förnyelsebar biogas. Detta gör 
Golf TGI BlueMotion till en av världens mest miljöeffektiva personbilar och en viktig 
milstolpe i förverkligandet av Volkswagen-koncernens utsläppsmål. År 2020 ska CO2-
utsläppen för den europeiska fordonsflottan vara lägre än 95 gram per kilometer.  
 
Trots att Golf TGI BlueMotion är så bränsleeffektiv, erbjuder den kvicka köregenskaper 
jämfört med många andra gasbilar. Den accelererar från 0 till 100 km/h på bara 10,7 
sekunder. Toppfarten är 194 km/h. Det maximala vridmomentet på 200 Nm finns 
tillgängligt från 1 500 till 3 700 varv/minut. 
 
Golf TGI BlueMotion blir den första gasmodellen som baseras på Volkswagens nya 
plattform för tvärställda motorer, MQB (Modularer Querbaukasten). MQB gör det enklare 
att installera olika typer av drivlinor – såväl konventionella diesel- och bensinmotorer, 
som motorer för alternativa drivmedel. Den blir också första modellen som får 
Volkswagens nya benämning för gasdrift: ”TGI BlueMotion”.  
 
Golf TGI BlueMotion blir Volkswagens femte personbilsmodell med gasdrift. Sedan 
tidigare finns Passat 1,4 TSI EcoFuel, Touran 1,4 TSI EcoFuel, Caddy EcoFuel 2,0 l och 
eco up!. 
 


