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1 Inledning 
 
BioGaC-projektet  
Projektet BioGaC har utvecklat metoder och erfarenheter om hur en utbyggnad av 
infrastruktur för tankställen för fordonsgas kan genomföras i områden som är glest 
befolkade och saknar ett utbyggt gasnät. Fokus har varit att främja fordonsgas med 
biologiskt ursprung och därmed koldioxidneutral, i motsats till fossil naturgas. 
Arbetet med att öka kapacitet för produktion av biogas pågår på flera ställen längs 
med E4 i de kommuner som deltar i projektet. 
 
Utbyggnad av fordonsgas 
Utbyggnaden av fordonsgas och LNG i norra Sverige begränsas av flera viktiga 
faktorer. Det finns t ex inget gasnät för enkel distribution av naturgas och år 2014 
fanns endast fem tankstationer för fordonsgas. Detta är svåra utmaningar som 
projektet BioGaC har velat överbrygga. Vi har förbättrat infrastrukturen och ökat 
antalet tankstationer i norra Sverige.  
 
Innovativt beslutsstöd 
Våra egna och andras erfarenheter kring processen att etablera tankstationer för 
fordonsgas har sammanfattats i en BioGaC-Guide för att användas som ett 
innovativt beslutsstöd 
 
Projektet har drivits av Skellefteå kommun och sju partners. Projektet finansierades 
av Trans-European Transport Network (TEN-T), Region Västerbotten och 
Länsstyrelsen i Västernorrland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biogac.eu/sv/biogac-guide
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2 Sammanfattning 
En ökad användning av fossilfria drivmedel är ett måste för att minska påverkan på 
klimatet och den förändring en klimatförändring skulle innebära. Vid en utbyggnad 
av tankinfrastruktur i områden utanför transmissionsnätet för naturgas är det 
viktigt att ha med den aspekten. Möjligheten att skapa andra lösningar där man får 
en större klimatnytta är viktiga att utreda.  
 
Etablering av tankinfrastruktur för fordonsgas utanför befintligt gasnät kräver andra 
lösningar vad det gäller distribution. Försörjningen måste ske via transporter av 
olika slag och det ger även en valfrihet vad det gäller lokalproduktion eller 
användandet av LNG.  
 
Bygger man de första tankstationerna i regionen är en samverkan och marknaden 
två viktiga faktorer att beakta och framför allt inte att underskatta. Mycket tid 
behövs för att etablera en marknad och skapa ett förtroende för fordonsgas. 
 
För att få en marknad för fordonsgas är det viktig att det finns tillräckligt med 
fordon för gasdrift. Att byta ut ett stort antal fordon tar ofta tid och kan vara 
beroende av hur kunden eller en privatperson värderar bytet och 
försörjningstrygghet. Stora fordonsflottor byts vanligtvis med ett visst mönster och 
att då i förtid byta ut hela eller delar av en fordonsflotta kan vara komplicerat och 
dyrt.  
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3 Bakgrund 

3.1.1 Global temperaturhöjning 
En av vår tids största utmaningar är klimatfrågan och hur påverkan av ett förändrat 
klimat ska hanteras. 2015 har världens länder har enats om ett nytt globalt och 
rättsligt bindande klimatavtal. För att undvika en temperaturhöjning på 1,5 grader 
krävs snabba och kraftfulla insats av åtgärder.  
 

3.1.2 Klimatmål 
En viktig del i arbetat att nå de klimatmål som satts upp för att begränsa 
klimatpåverkan är att minska utsläppen. I Sverige är 52 % av vår energianvändning 
förnybar sedan 2013 men transportsektorn är nästan helt beroende av fossila 
drivmedel där bensin och diesel är helt dominerande. Behovet av att ersätta dessa 
är stor och är en stor utmaning både försörjnings- och kostnadsmässigt. Framtiden 
kommer inte innebära bara en lösning utan kommer att bestå av många bränslen 
anpassat för olika ändamål och driftförhållanden. Att etablera fordonsgas utanför 
ett befintligt gasnät är ett konkret bidrag till att nå klimatmålet.  
 
  

3.2 EU.s intentioner och styrmedel  

3.2.1 Minskad import till EU 
EU:s ambition att minska beroende av import av drivmedel till EU kräver andra 
drivmedelslösningar än bensin och diesel. Fordonsgas är ett alternativ, men kan 
även det vara ett drivmedel där stor del behöver importeras. Fordonsgas baserad 
på naturgas är till stor del importerad från regionen utanför EU. Att främja 
fordonsgas med biologiskt ursprung minskar beroendet av import och en regional 
produktion bidrar också till regional utveckling.  

3.2.2 Direktiv 
EU har nyligen antagit direktivet för infrastruktur för införande av alternativa 
bränslen (2014/94/EU). I direktivet vill man verka för att skapa en ram för en 
gemensam utbyggnad av alternativa drivmedel inom EU. Man ska på så sätt minska 
oljeberoendet och dess negativa miljöpåverkan.  
 
I direktivet säger man att det finns flera altenativa drivmedel och man pekar bland 
annat på naturgas och biogas. 
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Man konstaterar att det idag finns ca 3 000 tankställen för fordonsgas inom EU och 
att naturgasnätet kan kompletteras med flertankstationer runtom i EU. Naturgasen 
skulle även kunna kompletteras med uppgraderad biogas enligt direktivet. Här 
föreslår man att det inom de större transportkorridorerna som pekats ut inom TEN-
T att tankstationer för komprimerad fordonsgas CNG bör ligga med ca 150 km 
avstånd och för flytande fordonsgas (LNG) med ca 400 km avstånd.     

       

3.2.3 Styrmedel 
I arbetet med att införa alternativa drivmedel inom EU finns ett antal styrmedel 
som tillämpas för att driva på införandet. Inom EU arbetar man aktivt med att öka 
andelen förnybart inom transportsektorn och man vill öka andel över tid. Siffror – 
redan tidigare?  
 
Styrmedel kan vara i form av skattelättnader, bidrag för investeringar i ny och 
innovativ teknik. Men även i direkta åtgärder med andel förnybart eller krav på 
utsläpsminskningar. 
 
Flera städer har aktiv arbetet med att minska de lokala utsläppen från framförallt 
fasta anläggningar i centrala delar av städerna. Anläggningar belägna i 
flerbostadshus, kontor, industri och villor centralt.  
Fjärrvärmen har spelat en stor roll och tusentals lokala utsläppspunkter har 
försvunnit de senaste decennierna. 
 
Fortfarande är det problem vintertid med luftkvalitet vintertid då det uppstår 
inversioner, bild 1. Utsläpp genereras i dag till största delen av trafiken i städerna. 
Utsläppen kommer från avgaser framförallt från dieselfordon och från dubbdäckens 
slitage av asfalt. 
Utsläppen ökar vintertid dieselfordons katalysator och partikelfilte inte hinner eller 
inte uppnår arbetstemperatur när det är kallt och låg belastningen eller körsträckan 
är kort. 

 
Bild 1. Inversion över Sundsvall november 2015 
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3.3 Lokal påverkan och drivkrafter 
Kvaliteten på den luft vi andas och det faktum att en allt större del av jordens 
befolkning bor i städer gör att frågan blir allt viktigare. Halten av partiklar i luften 
har på senare år fått ett större fokus eftersom den ökar i takt med att antalet 
dieselfordon ökar. Partiklar är areosoler med en storlek under 10 mikrometer. I 
storstäder har man stora problem med smogen och den ökade bilismen är ett 
folkhälsoproblem,  Fordonsgas ger betydlit mindre utsläpp av partiklar och Nox1 
jämfört med diesel och är ett bra alternativ för fordon i stadsmiljö. 
 
Problem med luftkvalitet finns även i glesare befolkade områden och i medelstora 
städer framförallt vintertid. Halten av partiklar ökar vid inversioner då luften står 
stilla. Halterna ökar och inverkar negativt på folkhälsan. Inversioner är ett 
metrologiskt fenomen som uppstår i större skala framförallt vintertid vid sträng kyla 
och då det är vindstilla. Under vintern är det vanligt med inversioner i flera av 
städerna längs med norrlandkusten. 
 Vid en inversion är det kallast närmast markytan och det hindrar omblandning av 
luften med högre luftlager. Normalt är det varmast närmast markytan och då 
uppstår en hävning av luft och den uppvärmda luften stiger och en omblandning 
sker. Inversionen gör att de avgaser som släpps ut samlas i den stillastående luften 
och halten av partiklar och NOx ökar i den stillastående luften.  
 
 

4 Uppskalning – förbättrad tillgänglighet på 
fordonsgas 

Fordonsgas är ett bra drivmedel för förbränningsmotorer och ger en minskad 
klimatpåverkan. Beroende på ursprung varierar klimatnyttan och de som ger bästa 
nyttan är om fordonsgasen är producerad från organiskaråvaror och inte fossil. 
Fordonsgas baserad på naturgas är även en brygga för snabbt kunna bygga upp och 
introducera fordonsgas baserad på organiskka råvaror.  
 
En uppskalning och utbyggnad av en infrastruktur för fordonsgas ställer speciella 
krav på införandet. Det krävs ny infrastruktur och anpassade fordon för fordonsgas.  
 
 
Infrastruktur för gasformiga bränslen kan inte användas i den traditionella 
drivmedelsinfrastrukturen för flytande drivmedel som bensin och diesel. 
Gasformiga bränslen behöver trycksättas och speciell utrustning behövs för detta. 
 
Vid en etablering tankstationer för fordonsgas krävs att det finns fordon som kan 
tanka gasformiga bränslen och att de är anpassade för fordonsgas. Fordon finns att 
köpa i handel från flera av de stora tillverkarna och det finns även möjlighet att 
konvertera äldre fordon för fordonsgasdrift. 
                                                           
1 1 Nox är ett samlingsnamn för de oxider av kväve som uppstår vid förbränning vid höga 
temperaturer, särskilt i förbränningsmotorer 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ve
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbr%C3%A4nning
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbr%C3%A4nningsmotor
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4.1 Effekter 
Hur stor klimatpåverkan en utbyggd infrastruktur och en stor fordonspark 
genererar beror på gasens ursprung. Biobaserad fordonsgas har en liten påverkan 
på klimatet medan naturgasen har en stor påverkan. En marknad och efterfrågan 
kommer ge effekter på viljan för att bygga upp produktion av biobaserad 
fordonsgas. Naturgasen kan fungera i en etableringsfas för att senare ersättas av en 
allt större andel biobaserad fordonsgas. Rätt genomfört och med rätt styrmedel kan 
det ge en minskad klimatpåverkan från transporter som en av de viktigaste 
effekterna. 
 
Övergång till fordosgas som drivmedel har även en positiv inverkan på folkhälsan. 
Halten av partiklar och Nox minskar. 
 
 

5 Gas som drivmedel 

5.1 Fordon 
Gasdrivna fordon finns för de flesta typer av personbilar, bussar och lastbilar. För 
tyngre fordon med längre körsträckor ger inte CNG alltid den räckvidd som behövs 
och det driver på utvecklingen av LNG drivna fordon. 
 
Personbilar och lättare fordon har tankar för fordonsgas och en bensintank. 
Fordonet kan köras på två olika bränslen och blir på så sätt inte begränsat av 
infrastrukturen för fordonsgas. Vanligen är körsträckan längre för fordonsgas än för 
bensin, men det varierar mellan olika modeller och märken.  
 
 
 
Tyngre fordon så som stadsbussar, sopbilar och distributionsbilar kan med fördel 
använda fordonsgas som drivmedel. De flesta av dessa fordon kan endast köra på 
fordonsgas och en hög tillgänglighet är då viktig.  
 
Större och tyngre transporter med långa körsträckor kommer kan inte bära med sig 
tillräckligt med bränsle i komprimerad form och intresset för LNG ökar.  
 
En kombination mellan diesel och fordonsgasdrift utvecklas och det börjar finnas 
fordon där man kombinerar diesel och fordonsgas i så kallade dualfuel motorer. 
Beroende på belastning ökar mängden fordonsgas som motorn förbrukar. Vid hög 
belastning ökar andelen fordonsgas och vid låga laster går motorn på en större 
andel diesel. 
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5.2 Fordonsgas 
Fordonsgas är metan och har en metanhalt på lägst 97 %. Metan är det enklaste 
kolvätet med ett kol och fyra väte. Inom branschen finns ett antal förkortningar för 
fordonsgas och de beskriver ursprung och om det är gas eller flytande metan.  
 
 

 
Bild 2. Flytande naturgaslager i Nynäshamn, Sverige 

5.3 Naturgas 
Naturgas är ett fossilt bränsle som pumpas upp ur jorden. Naturgas är jämfört med 
diesel och bensin bättre ur klimatsynpunkt, men ger ändå betydande tillskott av 
koldioxid till atmosfären vid förbränning. bild 2. 
 

5.4 Biogas  
Fordonsgas baserad på organiskråvara CBG (compressed biogas) är ett starkt 
växande bränsle på marknaden.. Fordonsgas rätt framställd från organiskråvara kan 
minska utsläpp av koldioxid med upp till 90% jämfört med naturgas.  Metan från 
rötning av organisk råvara är koldioxidneutralt medan naturgas har ett fossilt 
ursprung 
 
En fördel med den biogas som idag framställs ur avloppslam eller organiskt avfall är 
att det som tidigare setts som ett avfall och ett kvittblivningsproblem kan bli ett 
drivmedel med bra prestanda. 
 
 

6 Drivkrafter för utbyggnad 
Drivkraften för att bygga ut infrastruktur för fordonsgas eller andra drivmedel som 
är klimat och miljövänliga varierar. Många gånger kan det vara en kombination av 
flera drivkrafter som samverkar. Vilja kan även förändras över tid och för vad som 
ska byggas.  
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6.1 Politisk vilja 
Politisk vilja och mod styr många gånger en etablering av tankinfrastruktur för 
fordonssgas. Framförallt är det viljan att få biobaserad fordonssgas som är det 
pådrivande för att nå fossilfrihet och uppnå klimatmål om minskad klimatpåverkan. 
Den politiska viljan kan variera över tid och om politiken har andra frågor som 
upptar den politiska agendan.  

6.2 Klimat 
Möjligheten att etablera tankställen för klimatsmarta bränslen ligger ofta högt på 
agendan för att minska en regions påverkan på klimatet. Att etablera tankställen för 
biobaserad fordonsgas blir då en viktig fråga och man kan även ha möjlighet att 
framställa biogasen lokalt eller regionalt. 

6.3 Miljö 
Miljö och luftkvalitetsmålen är en viktig del i människors hälsa. Många städer har 
problem med höga halter av partiklar och NOx .  Utsläppen kommer framför allt 
från dieselfordon och från slitage av vägbeläggning. Kan man minska användaandet 
av dieselfordon och övergå till fordonsgas får man en bättre luftkvalitet.  

6.4 Profil 
Med profilering kan en region eller en stad visa på ett man vill vara med i utveckling 
och framtid, Profilfrågan kan vara viktig för att attrahera investerare eller attraktiv 
för turism och grupper som kan lockas eller efterfråga en viss typ av service. 

6.5 Cirkulär ekonomi 
Självförsörjning kan vara en drivkraft och att få in drivmedel i en cirkulär ekonomi 
kan gynna den egna orten eller regionen. Energi och näringsämnen kan produceras 
regionalt eller lokalt och på så sätt även bidra till sysselsättning. 
 
Avfall som tidigare betraktats som ett kvittblivningsproblem kan bli en värdefull 
resurs för framställning av drivmedel för transporter.  
Rötresten från rötningen innehåller näringsämnen som kan återföras till produktiv 
mark. 
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7 Uppbyggnad av infrastruktur och marknad 
 

7.1 Guideline 
Projekt BioGaC har producerat en guideline för hur man kan etablera tankstationer 
där infrastruktur saknas i form av gasnät. Erfarenheterna är samlade i ett antal 
dokument med fördjupningar inom flera områden.  
 
Under arbetet inom projektet BioGaC har man etablerat och tagit till vara på 
erfarenheter för etablering tankstationer för fordonsgas längs med E4 i Sverige 
mellan Sundsvall och Piteå. Projektet visar på att samverkan över en region stärker 
arbetet och att man även samverkar i tid för att få ett gott resultat. 
 
Arbete har resulterat i många nya erfarenheter och insikter för etablering 
tankstationer för fordonsgas. Erfarenheter som sammanställt i rapporter och i en 
Guideline för hur man kan göra för att underlätta arbetet och vad man behöver 
tänka på under olika faser. 

7.2 Erfarenheter 

7.2.1 Samverkan  
En viktig erfarenhet som gjort under arbetet i projektet BioGaC är att det behövs 
samverkan mellan olika aktörer för att nå framgång. En samvekan som även 
behöver samordnas på många olika plan. Infrastuktur över ett större område som 
ska byggas ut behöver ske på ett strukturerat sätt för att ge största nyttan för 
kunderna.  
 
Lokalt kan det behövas någon som samordnar de aktiviteter som ska ske.  Många 
olika intressenter jobbar på sitt håll och man ser inte helheten eller vet vad som 
sker på andra håll i området. 

7.2.2 Kunskap 
Fordonsgas är för många ett nytt drivmedel och frågorna kan vara många kring 
fordonsgasen och fordon. Att skaffa sig kunskap och att kunna förmedla den är 
viktigt för trovärdigheten. Kunskapen om fordonsgasens fördelar behöver 
framhållas, men även dess svagheter. Kan man ge en bra och korrekt bild ger det en 
trovärdighet för bränslet och tekniken. 

7.2.3 Bygga marknad 
För att kunna etablera en tankstation krävs att det finns kunder. Att bygga en 
marknad är en uppgift som kan ta både tid och resurser innan man når en kritisk 
massa som ger en lönsamhet. Många gånger kan det vara bra att koncentrera sig på 
de större kunderna så som kollektivtrafik, och transportföretag för att snabbt få 
upp en försäljningsvolym.  
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Vid en introduktion av ett drivmedel som fordonsgas är det viktigt att det finns en 
marknad som tydligt efterfrågar fordonsgas. Många gånger är det kopplat mot en 
produktion av biogas och en produktion som inte i onödan ska behöva fackla bort 
produceras gas. En marknad i balans mellan producenter och konsumenter är en 
ideal situation som är svår att uppnå. För att bygga en marknad spelar större 
konsumenter med ett jämt behov av fordonsgas över tid en viktig roll.   
 
En kommuns upphandling av t.ex. busstrafik kan skapa en marknad då bussflottan 
är en stor förbrukare. Övriga fordon och resor så som särskild kollektivtrafik och 
färdtjänst som en kommun handlar upp spelar även de en stor roll. 
 
Den privata markanden kan många gånger vara trögare att påverka och en 
omställning tar längre tid. Privatbilister kan även ha andra behov av service och 
utbud på en tankstation än de förare som använder gasbil i yrket. Intresset och 
kunskap om fordonsgas som drivmedel är relativt stort. Många privatbilister pekar 
på bristen av på tankstationer är ett hinder för att skaffa gasbil. 
 

7.2.4 Låg risk 
Många företag och transportörer är beredda att medverka till lägre utsläpp av 
växthusgaser och minskad miljöpåverkan. Man är beredd att investera i nya 
drivmedel och ny teknik. Investeringsviljan är viktig och kan göra att man snabbt 
kan nå målen om en ökad användning av fossilfria drivmedel.  
 
Man är däremot inte lika beredda att ta en för stor risk med sin investering. Risken 
kan ligga i dåligt utvecklad teknik och infrastruktur eller långsiktiga regler och 
styrmedel. 
 

7.2.5 Teknik som fungerar 
Ny teknik kan många gånger ha en del inkörs problem och det kan ta lite tid att få 
alla delar att fungera. Det krävs även att det finns en serviceorganisation som har 
rätt utbildning och kan hantera den nya tekniken. 
Åkerier och transportföretag är beredda att köra på alternativa bränslen om det 
finns fungerande teknik. Fordon som inte fungerar eller har sämre prestanda 
påverkar företagens ekonomi och är inte intressanta. Det är också viktigt att man 
väljer rätt teknik för de transporter som ska genomföras. Väljer man fel eller 
undermålig teknik för uppdraget får de en negativ stämpel och kanske ett oförtjänt 
dålig rykte. 
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7.2.6 Redundans 
För att öka tilltron för fordonsgas och få marknaden att ställa om till fordonsgas är 
det viktigt med redundanta system. Ägare till en fordonsflotta eller stora förbrukare 
vill inte råka ut för att fordonsgas inte finns tillgänglig vid någon tidpunkt. Finns det 
endast en tankstation på orten kan det vara svår att få en marknad att expandera. 
Tillgänglighet är en av de viktigaste faktorerna för att en marknad ska utvecklas. 
 
Finns det flera tankstationer inom ett geografiskt begränsat område ökar tilltron 
och fler kunder kommer att ansluta sig. 
 

7.2.7 Långsiktighet 
Vid all typer av investeringar eller upphandlingar vill man veta de yttre 
förutsättningarna och hur de påverkar över tid. En investering i tankinfrastruktur, 
produktion eller fordon kan ha en lång avskrivningstid. Om regelverk och kostnader 
eller intäkter förändas negativt eller att man inte har tillräcklig långsiktighet i 
regelverket är det svår att investera. En fordonsupphandling för kollektivtrafik med 
stadbussar kan vare upp emot 10 driftår och en förändring efter halva tiden kan 
påverka mycket negativt. 
 
 

7.3 Öar eller korridorer 
I en utbyggnad av infrastruktur för fordonsgas är det viktigt att man kan få 
marknaden trygg i valet av drivmedel. En viktig komponent som ofta förs fram är att 
tillgången på tankstationer och tillgänglighet är viktig.  
 
Att bygga ut en infrastruktur med spridda tankstationer i ett stort geografiskt 
område är inte alltid en bra lösning. Att istället bygga flera tankställen i ett och 
samma område ökar möjligheten att bygga marknad och att fordonsförarna känner 
trygghet i att det alltid finns fordonsgas att tanka. Dessa öar med fordonsgas kan 
sedan länkas ihop till större geografiskt spridda tankstationer placerade längs med 
större transportkorridorer. 

7.3.1 Bygga öar 
För att ge en trygghet för konsumenten är det viktig att det finns med än ett 
tankställe på en ort ger trygghet. Att utveckla infrastrukturen i fordonsgasöar 
möjliggör att fordon kan ställa om. Lokaltrafik, taxi och offentliga organisationer 
som opererar relativt lokalt får en försörjningstrygghet. Den lokala marknaden kan 
växa då det finns flera tankstationer i området. 
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7.3.2 Etablera korridorer 
Utbyggnad av tankstationer längs med transportkorridorer kan vara att alternativ 
beroende på vilken målgrupp utbyggnaden av tankstationer har. Riktar man sig mot 
tung trafik och LNG är transportkorridorerna en viktigt för fjärrtrafik. Bygger man 
med ett korridortänkande kan man länka ihop regioner och städer i ett nätverk av 
tankstationer.  
 
 

7.4 Äga tankstationer 
Vem som ska äga eller driva en tankstation för fordonsgas är inte alltid en enkel 
fråga att lösa och den kan variera över tid och beroende på kunders behov. Vid en 
uppbyggnad av infrastruktur finns det inte alltid privata aktörer som visar intresse 
för satsningen. Många gånger beror det på att marknaden är för osäker för en 
investering från privat sida. 
 

7.4.1 Offentligt ägande 
Kommunalt ägande av tankstation för fordonsgas är inte alltid förenligt med det 
kommuner och offentliga aktörer ska göra. Men det kan bero på förutsättningar 
och variera över tid. Vid en uppbyggnad av infrastruktur för tankstationen kan det 
vara nödvändigt att det offentliga tar en del av investeringen och får igång en 
marknad. Marknaden eller bristen på en marknad är ett av de svåraste hindren att 
passera under en etablering.  
 
Kommer fordonsgasen användas till den egna fordonsparken eller ska den i 
huvudsak förbrukas av kollektivtrafiken kan det vara en fördel med ett offentligt 
ägande av tankstationen.  
 
Riktar man sig mot privata markanden är det inte lika naturligt att äga och driva 
tankstationsverksamhet. Ansvar för drift, backup, fakturering och korthantering är 
områden som kan vara svåra att förena med det offentliga uppdraget. Utbudet på 
en tankstation som är offentligt ägd har oftast mycket begränsat. 
 

7.4.2 Samarbete 
Produktionen av fordongas kan ske lokalt och baseras på organiskt avfall eller slam 
från reningsverk. En sådan produktion kan ske inom det offentliga då man har 
rådighet över dessa avfalls strömmar. Den biogas som produceras kan uppgraderas 
till fordonsgaskvalitet och säljas tillmarknaden. Ett samarbete eller samverkan kan 
ske mellan den offentliga fordonsgasproduktionen och marknadens försäljning till 
slut kund. 
 
Beroende på förutsättningar kan denna typ av samarbete se olika ut och alternativa 
lösningar utarbetas lokalt. Fördelen finns för båda parter att man verka inom sina 
respektive kompetensområden. 
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Bild 3. Uppförande av tankstation för fossilfria 

7.4.3 Privatägande 
Tankstationen ägda av den privata marknaden ökar i områden där det finns en 
stabil och trygg marknad. Marknaden är nycken till den privatsektorns intresse för 
fordonsgas. Ett antal aktörer arbetar på marknaden och man har större möjligheter 
att placera gasutrustningen på befintliga tanksationer för mer traditionella 
fordonsbränslen. Ofta görs det i samarbete med de stora tankstationskedjorna. 
Denna typ av etablering ger kunden ett större utbud av varor och tjänster som en 
tankstation kan erbjuda. Möjligheten att köpa livsmedel, kioskvaror, biltillbehör, 
service och biltvätt är några av varor och tjänster som kan vara intressanta för 
kunden. 
 
De stora tankstationskedjorna har vana och rutiner för hantering av kunder och 
kundgrupper i sina betalsystem. Drift och underhåll av anläggningen sköts av 
personal på bemannade tankstationer och kan vara behjälpliga vid frågor från 
kunder. 
 

7.5 Goda exempel 
Inom projektet BioGaC har man etablerat tankstationer och jobbat med 
bygglovsfrågor på flera orter längs med E4:an inom det område projektet verkat i 
mellan Sundsvall och Piteå. Projektet har ökat tillgängligheten för fordonsgas längs 
en tranport korridor och möjliggjort att färdas med gasbilar längs med kusten. 
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7.5.1 Sundsvall 
I Sundsvall har man ökat kapaciteten och tillgänglighet. På befintlig tankstation 
söder om staden har man byggt ytterligaren en dispenserö med två 
tankmunstycken för en ökad kapacitet. Tankstationens har även försetts med 
möjlighet att fylla gasflak från den befintliga LNG tanken. Möjligheten att använda 
tankastationen som en LNG hubb möjliggör distribution till andra tankstationer som 
hanterar gasflak. 
 
Utanför projektet har ytterligare en tankstation för fordonsgas i Sundsvall öppnat 
norr om staden. Placerineg är på en fullservicestation där det finns ett brett utbud 
av varor och tjänster. Denna tankstation försörjs med gasflak från LNG tanken på 
den södra tankstationen. 
 
Redundansen med två tankstationer på en liten geografisk yta bildare en ö och 
möjliggör att marknaden kan expandera. Marknaden får en ökad tilltro för 
fordonsgas och ökad tillgänglighet. 
 

7.5.2 Härnösand 
I Härnösand har en ny tankstation uppförts norr om staden. Tankstationen får sin 
försörjning via gasflak som fylls från LNG tanken i Sundsvall och erbjuder endast 
fordonsgas som drivmedel. 
 
Tankstationen i Härnösand kommer att vara en viktig del i ett korridorbyggande 
längs med E4:an. 
 
Under de närmaste åren kommer en produktionsanläggning för biobaserad 
fordonsgas att byggas och kommer då att försörja tankstationen. 

7.5.3 Örnsköldsvik  
I Örnsköldsvik har man tagit fram bygglovshandlingar för en tänkt placering och 
förberett för en tankstation. Bygglovshandlingar har skickat in för behandling till 
kommunen.  
 
Med en tankstation i Örnsköldsvik kommer ytterligare en länk på plats i den 
transportkorridor som byggds längs med E4:an. 
 

7.5.4 Umeå 
I Umeå har man inte kommit vidare med byggande av tankstation som planerat. 
Avbrottet beror till stor del på att man saknar tillräckligt stort marknadsunderlag för 
att kunna göra en lönsam investering. Satsningen visar på att marknaden är en av 
de viktigaste och grundläggande faktorerna för en lyckad ettablering. 
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7.5.5 Skellefteå 
I Skellefteå har man uppgraderat befintlig tankstation i staden med högre kapacitet. 
Kapaciteten har varit för låg då även bussar tankar vid anläggningen. 
En ny tankstation söder om staden etableras och kommer att inte bara erbjuda 
fordonsgas utan även andra miljö och klimatsmarta drivmedel som HVO och El. 
 
I Skellefteå har man även bygget en LNG backup för att öka försörjningstryggheten. 
Tidigare har man fått köra gasflak från Boden vid gasbrist på tankstationen. 
 

7.5.6 Piteå  
I Piteå har man jobbat med planering av ett tankställe för fordonsgas. För Piteås har 
sträckningen av en ny järnvägskorridor bromsat planerna då en exakt placering inte 
har kunna utses. För att kunna ställa om snabbt till fordonsgas har man i avtal med 
kollektivtrafiken tecknat kortrakt med kortare löptid än normalt. 
 

8 Gasnät i Europa 
För att transportera naturgas mellan producenter och konsumenter använder man 
pipeline. Pipelinen bildar ett när där stommen är ett större transmissionsnät för 
stora flöden mellan regioner och länder. Figur 1. Nätet delas sedan upp i ett mera 
finmaskit nät till konsumenter. Naturgasen transporteras med ett lågt tryck och 
över långa avstånd. Naturgasen är en energibärare och konsumeras av industri och 
hushåll. Naturgasen används som värme och för elproduktion till största delen. I de 
områden där man inte använder naturgas som energibärare är el envanlig 
energibärare. Valet av el eller naturgas som energibärare beror på tillgång på 
naturgas och möjligheten att producera el. 
 

 
Figur 1. Transmissionsnät för naturgas i Europa 



23 
 

8.1 Tankstationer inom EU 
Inom EU finns tankstationer för fordonsgas i många länder och regioner. Figur 2. 
Merparten av tankstationerna är anslutna till befintliga gasnät. I Sverige finns ett 
stort antal tankstationer i den södra delen av landet trots att landet i stort sett 
saknar naturgasnät. Merparten av tankstationerna har en försörjning på annat sätt. 
De svenska stationerna har i de flesta fall en försörjning lokalt eller regional från 
anläggningar som producera fordonsgas från biogas. 
 

 
Figur 2. Tankstationer för fordonsgasi Europa 
 

8.2 Tankstationer runt Östersjön 
I regionen kring Östersjön saknar Sverige ett gasnät och i Finland ett begränsat nät. 
I de södra delarna är gasnätet utbyggt och har en bra täckning. Figur 3. 
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Figur 3. Tankstationer kring Östersjön  
 

9 LNG globalt 
Det är inte alltid möjligt att tranportera naturgasen via pipeline. Beroende på 
avstånd mellan producent och konsument kan det finnas begränsningar både 
politisk och ren tekniskt.  
 
När det ska flyttas stora mängder naturgas på ett ekonomiskt sätt används fartyg 
för frakten och de kan då frakta naturgasen globalt. Gasen fraktas flytande och man 
kyler ner naturgasen till - 110 -163 grader C för att få den flytande. Beroende på 
tryck kan temperaturen varieras. Vid atmosfärstryck behöver man kyla till -163 
grader C. Trycksätter man till ca 10 bar minskas nedkylningen till -110 grader C. 
Fördelen med flytande naturgas är att man kan transportera upp till 6 gånger mer 
energi per volymenhet. 
 

9.1 LNG för sjöfart 
LNG som fartygsbränsle har under senare år blivit ett intressant alternativ till de 
tyngre bunkeroljorna som drivmedel. LNG som drivmedel i sjöfart har tidigare 
använt för fartyg som tranporterar LNG och är i sig inget nytt fartygsbränsle. 
Beroende på direktiv om minskade utsläpp av svavel har LNG blivit ett intressant 
alternativ vid nybyggnation av fartyg. 
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9.2 LNG inom EU för sjöfart 
Inom EU har man i flera projekt jobbat med försörjning och uppbyggnad av LNG för 
sjöfart. Möjligheten att bunkra LNG byggs ut och i Östersjön finns flera 
lokaliseringar under planering. Bild 4. 
 

 
Bild 4. Bunkring av LNG  
 

9.3 LNG för vägtrafik  
Personbilar, lättare lastbilar och stadsbussar som drivs med fordonsgas använder 
CNG, dvs komprimerad metangas. För tyngre lastbilar som behöver kunna tanka 
större volym bränsle och bussar som körs långa sträckor kan LNG vara ett alternativ. 
Nedkylt till flytande kan man tanka upp till 6 gånger mer energi per volymenhet.  
Intresset för LNG ökar och utbyggnaden av en infrastruktur för tankställen 
förbättras i Europa.  
 

10 Regionen där infrastuktur saknas 
Inom EU finns et väl utbyggt nät av pipeline för transport och överföring av 
naturgas. Det större transmision snätet ger en stomme med hög överförings 
kapacitet. Delar av EU har inget gasnät och det blir då en utmaning att bygga 
infrastruktur för fordonsgas. I dessa områden behövs andra lösningar för transport 
av fordonsgas. I dessa områden ställs speciella krav på distibution av fordonsgas 
eller lokal produktion från organiska råvaror. Är avståndet till tillgängligt gasnät 
över 100 km kan det finnas anledning att se på vilka möjligheter man har för 
produktion inför en etablering av tankstationer för fordionsgas. 
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11 Gasfordon  

11.1 Antal fordon inom Europa och globalt 
Antalet fordon för fordonsgasdrift ökar i europa och världen. Antalet är beroede på 
hur väl det är försörjt med tankmöjligheter och vilka styrmedel som finns se figur 5 
och 6. 
 

 
Figur 5. Antal gasfordon i Europa 2012 
 
 

 
Figur 6.Utveckling av antalet gasfordon i världen. 
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12 Gasförsörjning 

12.1 Lokalproduktion 
Beroende på regionala och regionala förutsättningar kan en produktion av biogas 
som uppgraderas till biogas vara ett bra alternativ för försörjning av tankstationer 
för fordonsgas. En produktionsanläggning kan ta tillvara på avfall och restprodukter 
från samhälle, industri och jordbruk. Bild 5. 
 

 
Bild 5. Tuvans biogasanläggning Skellefteå 
 

12.1.1 Biogas potential 
Biogas produceras ur organiskt material genom rötning. Bild 6.Råvaran kan vara 
matavfall från hushåll, livsmedelsindustri och jordbruk. Slam från reningsverk är 
ytterligare en råvara. För att starta en produktion för biogas är det viktig att kunna 
få in tillräckligt med råvara och av rätt kvalitet för produktionen. Många regioner 
saknar separat insamling av organiskt avfall från hushåll och industri. Upprättandet 
av insamlingssystem och logistik för råvaror och produkter kan ta långtid.  
 
För att öka produktionen av biogas via rötning behöver man odla grödor som 
lämpar sig för biogasprodution. Med en ökad odling av energigrödor behövs 
betydand arealer tas i anspråk. I EU:s direktiv finns dock begränsningar för hur stor 
åkerareals om kan tas i bruk för energi produktion. 
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Bild 6. Utsorterat matavfall från hushåll. 
 
 
Utveckling och forskning för att använda råvaror för produktion biogas pågår och 
utvecklingen går framåt. Försök och demonstrationsanläggningar för metan 
produktion från cellulosabaserade råvaror visar att man via termiska processer kan 
framställa biometan. Storskalig produktion är dock några år bort, men med denna 
teknik kan andra råvaror tas tillvara för produktionen. 
 
En stor källa skulle kunna var skogsbiprodukter och råvara som inte används för 
produktion för papper eller sågade varor. 
 

12.2 Naturgas 
Runt om i Europa finns det gasnät för transport och försörjning av naturgas. 
Försörjning utanför detta nät gör att man måste finna andra lösningar för att 
transporterat gas till tankstationer.  
 
 

13 Transport av fordonsgas 
Utanför gasnätet krävs andra lösningar för transport av fordonsgas. Många gånger 
är lastbil det alternativ som kan var lösningen för transport. Beroende på avstånd 
och vilken utrustning en tankstation har finns det tre alternativ för distribution. 

13.1.1 Gasflak 
Trycksatt gas kan transporteras och transporters med växelflak eller trailer. Bild 7.. 
Gas en fylls med ett tryck på ca 250 bar och kan sedan transporteras till en 
tankstation. Gasflaket ansluts och står sedan kvar på tankstationen som lager. När 
gasflaket är tomt växlas det mot ett fullt flak. Man kan på så sätt på ett enkelt sätt 
transportera gasen regionalt. På avstånd upp till ca 200 km kan det vara ett 
ekonomiskt alternativ i de regioner som saknar gasnät. 
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Bild 7. Växelflak för transport av fordonsgas. 
 

13.1.2 Lokal gasledning 
Beroende på förutsättningar kan lokala gasnät vara en väg att gå. Om det finns flera 
förbrukare inom ett begränsat område för gas kan man effektivisera överföringen 
av gas. Gasnätet har ett lågt tryck och det krävs att det finns högtryckskopreseorer 
vid tankstationer för att kunna leverera rätt tryck vid tankning av fordon. 
 
I ett lokalt gasnät kan både tankstationer och industri vara förbrukare av gasen. 
Med ett nät är det lättare att lösa frågan kring backup och försörjningstrygghet. 
Gasnätet kan även fungera som lager om det finns en produktionsanläggning 
anslutet till nätet. Behovet av att fackla gas vi produktionsanläggningen kommer 
även att minska om det finns industri som konsumenter i ett nät. Backupen 
garantera att stora kortvariga uttag eller produktionsbortfall inte äventyrar 
försörjningen till konsumenterna. 
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13.1.3 Flytande 
Flytande metan är ett alternativ för transport i tankbil med kryotankar över längre 
sträckor. Bild 8.Gasen är nedkyld till flytande metan. Fördelen med att omvandla 
gasen till flytande metan är att man kan transportera eller lagra 6 gånger mer 
energi per volymenhet. Flytande metan ger därmed en bättre transportekonomi 
vilket medger längre transporter med bibehållen ekonomi. 
 

 
Bild 8. Tank för flytande fordonsgas 
 

14 LNG hub för försörjning 
I takt med ökat intresse för LNG inom sjöfarten behöver det byggas upp en 
infrastruktur för att kunna bunkra LNG för fartygen. LNG kommer att finnas 
tillgängligt i stora volymer i hamnar runt om i EU och kan på så sätt underlätta 
försörjning av tankstationer för fordonsgas regionalt. Möjligheten att försörja 
områden där gasnät saknas och få en bättre ekonomi på landtransporten av LNG 
ökar. En LNG hubb kan på så sätt vara en försörjningskanal för att kunna bygga ut 
infrastruktur för tankstationer i ett område där det saknas gasnät.  
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15 Framtid 
För att möta framtiden och minska klimatpåverkan från drivmedel är det viktigt att 
fortsätta utvecklingen av klimatneutrala drivmedel. I framtiden kommer det vara en 
mix av olika bränslen och bränslet kommer även variera beroende på 
användningsområde. En mix av bränslen som ska ses som komplement till varandra 
och inte konkurrenter.  

15.1 Lokalproduktion 
Möjligheten att bygga lokalproduktion av drivmedel kan bli en viktig del i 
omställningsarbetet. Beroeden på förutsättningar och teknikutveckling kan nya 
produktionsanläggningar ta tillvara lokal eller regionala råvaror för produktion.  
 

15.2 Insamling av råvara 
Råvaror som idag i många fall betraktas som avfall eller för dyra att hantera kan 
vara restprodukter från skog och skogsindustri, alger från havet, rester från 
jordbruk, returträ från emballage och rivningsvirke. Några av dessa råvaror används 
i dag för värme och elproduktion, men kan i en framtid bli drivmedel för 
transporter. Bild 9. 
 

 
Bild 9. Insamling av matavfall I separat kärl 
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15.3 Termisk förgasning 
Mängden fordonsgas från organiska råvaror via rötning kommer att vara begränsad 
och om man inte ska ta odlade grödor och åkermark för matproduktion i anspråk 
behövs andra råvaror. För att öka produktionen av metan till fordonsgas utvecklas 
förgasningstekniken där man vi termiska processer kan omvandla en råvara till 
biometan. Råvaror som man i dag inte kan omvandla via rötning. Den termiska 
processen medger att även svårnedbrytbar cellulosa kan omvandlas till biometan.  
 
Termisk förgasning skulle på sikt kunna vara en viktig komponent för försörjning av 
biometan till fordonsgas. Idag finns ett fåtal demonstrationsanläggningar för 
tekniken. Tekniken är kostsam och det behövs en långsiktighet för att kunna få 
ekonomisk bärkraft. 
 
 

16 Andra koldioxidneutrala drivmedel 
En viktig del i arbetet att nå de mål som satts upp för att begränsa klimatpåverkan 
är att minska utsläppen av klimatgaser. Utsläpp av fossil koldioxid från fasta 
anläggningar för värme och kraftvärme har nästan helt upphört i Sverige.  Förutom 
biobaserad fordonsgas finns ett antal andra drivmedel som är koldioxidneutrala och 
är av intresse för en omställning för att minska klimatpåverkan. 
 

16.1 Drivmedel som finns i handeln 
Idag finns ett antal olika fossilfria drivmedel som finns publikt. I bensin och diesel 
finns även inblandningar av dessa drivmedel. Inblandning varierar beroende på 
bränsle och var i landet man tankar. 
 

16.1.1 Etanol 
Etanol, E85 är det bränslen som tidigt kom som ett alternativ för person bilar och 
lättare fordon. Etanolen finns som ett av de alternativ som är mest spritt i landet. 
För tyngre fordon finns E95 baserat på etanol, som kan användas i modifierade 
dieselmotorer. Etanolen som säljs i Sverige är i huvudsak framställd av sockerrör 
och importeras. Forskning och utveckling för att man ska kunna producera etanol i 
stor skala från vedråvara pågår. 
 

16.1.2 FAME 
FAME, Fatty Acid Methyl Esters metylester är en grupp av drivmedel som kan 
användas i dieselmotorer. Det mest kända är rapsmetylester, RME som redan idag 
finns som låginblandning i diesel. RME går även att köra med 100% inblandning i 
dieselmotorer utan ombyggnation eller anpassning. Dagens RME har begränsad 
lagringstid och lämpar sig till konsumenter med en kontinuerlig förbrukning.  RME 
har även sämre vinteregenskaper och kan inte användas vid stark kyla. 
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16.1.3 HVO 
HVO , hydrerade vegetabiliska oljor. Namnet kan vara lite vilseledande då råvaran 
inte alltid är vegetabilisk utan kan även vara animalisk med en råvara som t.ex. 
slakteriavfall. HVO framställs genom hydrering med en metallkatalysator och att 
man tillsäter väte. Drivmedlet kan användas i en dieselmotor och ersätter då fossil 
diesel. En stor fördel är att det inte behövs någon ombyggnation eller anpassning av 
motorn. HVO är kemisk mycket likt diesel. 
Tallolja producerad ur tallbeckolja som är en produkt i sulfatbruk. Talloljan kan 
raffineras till ett dieselderivat. 
 

16.1.4 EL 
El som drivmedel är en lätt tillgänglig energi källa. En väl utbyggd infrastruktur vad 
det gäller att kunna ladda via standarduttag. Utbyggnaden av speciella uttag för 
snabbladdning pågår och växer stadigt. El är ett utmärkt drivmedel och bilen har 
inga utsläpp. Utsläpp och klimatbelastning beror på hur elen har tillverkats. 
Använder man el från olje- eller kolkondens kraftverk eller är det vind och vatten 
som är källan för produktionen påverkar givet vis hur klimat eller miljövänlig 
elfordonet är. 
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16.2 Drivmedel som är under utveckling 
Utvecklingen av nya drivmedel pågår och det finns några som har en mognad.  
Några av dessa kan komma att introduceras på marknaden inom några år.  

16.2.1 DME 
DEM , Dimetyleter är ett gasformig drivmedel med bra prestranda och låg 
belastning på klimat och miljö. I dag finns ingen storskalig framställning för 
fordonsdrift och det krävs modifierade dieselmotorer för att kunna använda 
bränslet. Förhoppningar att man storskaligt i framtiden ska kunna framställa DME 
genom termiskförgasning av biomassa. 
 

16.2.2 Vätgas 
Vätgas är en energibärare som det har talats om länge som ett av framtidens 
drivmedel.  Vätgasen omvandlas till el via en bränslecell i fordonen och utsläppet 
består av vatten. Vätgasen kan framställas genom elektrolys där man spjälkar 
vatten till vätgas och syre. Andra alternativ är att använda metan eller propan som 
krackas för vätgasproduktion.  
 

16.2.3 Metanol 
Metanol även kallat träsprit är en enkel alkohol och kan framställas ur kemiska 
processer från massaindustrin.  Utveckling och forskning för att kunna framställa 
metanol ur skogsråvara pågår. Inom sjöfarten har man pekat på att metanol skulle 
kunna vara ett bränsle för fartyg. Metanolen är giftig och kan lätt förväxlas med 
etanol vilket gör att man måste ha en säker hantering.  
  

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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