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Innovationer från BASF gör elfordon till ett realistiskt alternativ för 
alla 

 

 Batterimaterial från BASF formar framtiden för elfordon  

 BASF:s katodaktiva material gör batterierna mer kraftfulla, 
driftsäkra och överkomliga i pris 

 Innovationer från BASF kommer att bidra till längre faktisk körsträcka 
och dramatiskt kortare laddningstid för mellanstora elbilar  

Semestertider närmar sig på norra halvklotet, med sol och ofrånkomliga 

trafikökningar på motorvägar, i städer och vid sevärdheter. Dessutom bidrar ett 

växande antal pendlare till ökade utsläpp av kväveoxid och koldioxid som påverkar 

både luftkvaliteten och klimatet negativt. År 2025 kommer det att finnas ungefär 1,5 

miljarder bilar på världens vägar. ”Det ökade behovet av rörlighet skapar 

utmaningar, men ger samtidigt stora möjligheter att utveckla innovativ teknik för att 

lösa dem”, säger Dr Martin Brudermüller, Chairman of the Board of Executive 

Directors och Chief Technology Officer (CTO) på BASF. 

BASF är världsledande som kemileverantör till fordonsindustrin och erbjuder ett 

brett urval av lösningar för sektorn, bland annat mobila utsläppskatalysatorer, 

lackeringssystem, högprestandaplaster och bränsletillsatser. Sedan utvecklingen 

av katalysatorn 1973 har BASF:s katalysatorteknik eliminerat över en miljard ton 

luftföroreningar.  BASF har haft och kommer att fortsätta ha ett stort engagemang i 

att förbättra luftkvaliteten. Kontinuerlig utveckling av avancerad teknik för 

utsläppskontroll och ökad efterfrågan på eldrivna bilar kommer att bidra till minskade 

utsläpp och bättre luftkvalitet globalt. Elfordon är ett viktigt bidrag till lösningen på 
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det globala behovet av rörlighet, i synnerhet i kombination med förnybara 

energikällor. Effektiv, kostnadseffektiv lagring av elenergi i batterier kommer att vara 

avgörande för elbilens framgång. Allt handlar om kemi.  

Batterimaterialen gör skillnaden 

I dag används litiumjonbatterier i de flesta elfordon. En av de viktigaste 

komponenterna i batterierna är katodaktiva material. De avgör batteriernas 

effektivitet, driftsäkerhet, pris, hållbarhet och storlek. Deras egenskaper ger 

möjlighet till snabbhet, acceleration och kraft – för småbilar, stadsjeepar, lastbilar 

och bussar. ”Katodaktiva material från BASF gör battericellerna mer kraftfulla och 

driftsäkra samtidigt som priserna ändå blir rimligare. De ger störst möjligheter att 

förbättra prestandan och sänka kostnaderna. Det är där kemin har det största 

genomslaget för innovation och värdeskapande”, förklarar Brudermüller. 

Forskning om morgondagens katodaktiva material 

BASF:s forskare har tagit sig an utmaningen att föra katodaktiva material till nästa 

effektivitetsnivå för att stödja den pågående e-mobilitetsrevolutionen. Det handlar 

om att ändra materialens kemiska sammansättning, morfologi (form och struktur) 

och produktionsprocess. BASF:s vision är att använda sina viktigaste innovationer 

för att leverera katodaktiva material med marknadens högsta energitäthet. Till 2025 

kommer forskningsinsatserna att bidra till att förverkliga visionen om en mellanstor 

elbil med dubbelt så lång körsträcka (en ökning från 300 km till 600 km på en enda 

laddning) och batterilivslängd, halva batteristorleken och kostnaden, och en 

laddningstid som har krympts till bara 15 minuter. BASF förväntar sig att marknaden 

för litiumjonbatterier ska växa snabbt. 

 
BASF  
På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt 

ansvar och miljöskydd. De 115.000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för 

våra kunder i nästan alla sektorer och nästan alla världens länder. Vår portfölj består av de fem 

segmenten; Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural 

Solutions and Oil & Gas. BASF omsatte runt 64,5 miljarder € under 2017. BASF’s aktier handlas på 

börserna i Frankfurt (BAS), London (BFA) och Zürich (BAS). Ytterligare information finns på 

www.basf.com  

About BASF’s Catalysts Division 
BASF’s Catalysts division is the world’s leading supplier of environmental and process catalysts. The 

group offers exceptional expertise in the development of technologies that protect the air we breathe, 

http://www.basf.com/
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produce the fuels that power our world and ensure efficient production of a wide variety of chemicals, 

plastics and other products, including advanced battery materials. By leveraging our industry-leading 

R&D platforms, passion for innovation and deep knowledge of precious and base metals, BASF’s 

Catalysts division develops unique, proprietary solutions that drive customer success. Further 

information on BASF’s Catalysts division is available on the Internet at www.catalysts.basf.com. 

 

http://www.catalysts.basf.com/
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