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Hållbara transporter
Oavsett om du väljer förnybar el eller 
biogas i tanken så gör vi det enkelt att 
resa med naturens kraft, istället för på 
dess bekostnad. 

Laddlösningar för elbilar

Biogas för gasfordon



• Biogas är förnybart
• Nära noll-utsläpp
• Sluter lokala kretslopp

• Väletablerat på marknaden
• Prisvärt

Biogas – dagens och 
morgondagens hållbara 
drivmedel



Biogas är mer 
än bara ett 
drivmedel.

Organiskt avfall blir till biogas och biogödsel.



* Using lifecycle CO2 emission from fuels, not tailpipe. Gasoline and diesel from 2016. Electricity and Biogas most recent 
data from E.ON 2017 
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Andel svensk råvara i biobränslen 1

Biogasen  - vårt 
”närmaste” biodrivmedel
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• Cirkulär ekonomi allt 
viktigare, biogasen 
stöder flera politiska 
mål; klimat, 
sysselsättning, 
avfallshantering –
men också de 
ekonomiska –
konkurrenskraften i 
transportsektorn är 
god!

• Andelen inhemsk 
råvara till HVO har 
minskat från 93 % 
2011 till 5 % 2018, 
främst på grund av 
en ökad användning. 
Sverige använder 
idag ~20 % av 
världsproduktionen

1 Källa: Energimyndighetens 
årliga statistik, avser andel 
svensk råvara i drivmedel 
sålda i Sverige under 2018. 



Fler och fler
biogasstationer

1. Energigas Sverige/Bil Sweden (1995-2008), SCB 
(2009-2011, 2013,2014), Transportstyrelsen 2012, 
Gasbilen.se 2015, Energigas.se 2016 , energigas.se 
2017, scb.se 2018
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Tankstationer 
för biogas

• Tanka med E.ON tankkort på ett 60-
tal stationer

• Totalt cirka 180 publika tankställen i 
Sverige

• I större städer finns oftast flera 
tankstationer för biogas



• Det behövs cirka 480 000 kg eller 6 GWh för att 
en station ska bära sina kostnader

• Det innebär 300 bilar eller...

• 17 bussar eller…
• 40 sopbilar
Vi behöver ett delat ansvar för att bygga en större 
marknad för biogasfordon.

E.ON bygger nya 
tankstationer i takt med 
marknadens tillväxt 



Vårt erbjudande



Biogas 100

Väljer du Biogas 100 produceras alltid 
lika mycket förnybar biogas som du 
har tankat. Du kan välja Biogas 100 
direkt på stationen genom ett 
knappval, men du kan även teckna 
avtal om Biogas 100. Då får du alltid 
Biogas 100 utan att göra valet på 
station varje gång du tankar och bidrar 
alltid till utvecklingen av den absolut 
renaste formen av fordonsgas.

Hos oss kan du välja två produkter 
av biogas 

Biogas Bas

Vårt mål är att alltid hålla en så hög 
biogasandel som möjligt i 
standardprodukten Biogas Bas. När du 
väljer Biogas Bas produceras alltid 
förnybar biogas motsvarande minst 70 
procent av din tankning, men vår 
ambition är att öka andelen ännu mer.



Biogas är alltid billigare än bensin

• 1 kg fordonsgas motsvarar energivärdet i 1,5 liter bensin och 1,3 liter diesel
• Jämförpriset räknas ut genom att dividera Biogas Bas-priset med 1,5 (bensin) resp 1,3 (diesel)

19,59 / 1,5 =      13,06 15,58
Biogas Bas SEK/kg Bensinekvivalent                                               Bensinpris 
E.ON 2019-09-02 OKQ8 2019-09-02

Biogas Bas - jämförpris

19,59 / 1,3 =      15,07 16,18
Biogas Bas SEK/kg Dieselekvivalent                                               Dieselpris 
E.ON 2019-09-02 OKQ8 2019-09-02

Biogas Bas - jämförpris



Hitta enkelt till 
närmaste 
tankställe med 
E.ONs app
• Kostnadsfri

• Android och iOS

• Sök på E.ON



• Tanka enkelt på ett 60-tal tankställen i Sverige
• Rabatt varje gång du tankar
• Ränte- och avgiftsfritt

• Månadsfaktura. Även e-faktura eller autogiro, 
ger en bra överblick.

Enkelt och fördelaktigt 
med E.ON tankkort



För dig som 
transportköpare



Ditt företag kan göra massor trots 
att alla nationella styrmedel inte 
är på plats  
Initiativ för miljön

• Fastställ en transportpolicy omfattande din 
egen organisations resor men även de som du 
handlar upp (till exempel taxi och bud)

• Utse en ansvarig för bilar
• Ge miljödirektiv till inköpsavdelningen - och 

glöm inte, vill du att bilarna ska gå på biogas så 
skriv det i upphandlingsunderlaget!



Sammanfattning

Drivkrafter för fordonsgas

Teknikutveckling
� Nya motorer med prestanda i dieselmotornivå
� Väl beprövad teknik
� Befintlig tankinfrastruktur att nyttja på flera 

orter

Hållbarhetskrav
� Utvinner energi ur avfall och återför 

näringsämnena till jordbruket
� Reducerar CO2 utsläpp med 94% 
� “Näranoll”-utsläpp av NOx och partiklar
� Lägre ljudnivåer än diesel

Stora satsningar inom Europa och globalt på 
gasfordon

Frankrike
Gasinfrastruktur ses som 
huvudpelare inom ren 
mobilitet, med dubblering 
av tankställen under 2018

Globalt
27 miljoner gasbilar 
ökande med 17% om 
året

Sverige
2000 gasbussar i 
Sverige, med ökande 
volymer

Kina
6 miljoner gasbilar, 200 
tusen gasbussar och 
truckar

Indien
5 miljoner gasbilar 
Stark utveckling inom 
buss & tung transport

Madrid
1400 nya gasbussar på 
5 år 

Källor: NGVA
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VW up! (el)
VW up! (gas )

Suzuki  Ignis (gas)
Renault Zoe (el )

Hyu ndai Ioniq (el)
Nissan Leaf (el)
SEAT Ibiza (gas)

Hyu ndai Kona (el)
Au di A3 (gas)

Suzuki  S-C ross  (gas )
Tesla Model  3  (el)

SEAT Arona (gas)
Suzuki  Vi tara (gas )

VW Polo (gas)
SEAT Leon (gas)

VW e-Golf (el )
VW Golf (gas)

Sko da Octavia (gas )
Tesla Model  3 (4WD) (el )

Kia e-Niro (el )
Au di A4/A5 (gas)

Jaguar I-P ACE (el )
Tesla Model  S (el)

Hyu ndai Ioniq (PHEV)
Toyota Prius (P HEV)

Mercedes EQ C (el)
Tesla Model  X (el )

Kia Niro (P HEV)
Au di e-tro n (el)

BMW 3-serien (PHEV)
VW Passat (PHEV)

BMW 2-serien (PHEV)
Kia Optima (PHEV)

BMW 5-serien (PHEV)
Vo lvo XC4 0 (PHEV)

Mitsubishi Outlander  (PHEV)
Vo lvo S60/V60 (PHEV)
Vo lvo S90/V90 (PHEV)

BMW 5-serien (4WD) (PHEV)
Mercedes E-klass (PHEV)

Vo lvo XC6 0 (PHEV)
BMW X5 (P HEV)

Ford Kuga (etanol)
Lan d Rover (P HEV)

Gröna Bilister Miljöbästa bil - total livscykelpåverkan (g CO2/km)

Utsläpp tillverkning - Schablon

Utsläpp drivmedel - Lägsta*

*El:  Grön el 
Gas: Svensk Biogasmix 2018
E85: E85



Diesel? Bra bränsleekonomi och ganska hög andel förnybart men fortsatt problem med 
hälsovådliga utsläpp av NOx i stadstrafik, främst från äldre fordon.

Bensin? Låg andel förnybart och risk för partikelutsläpp.

HVO? Bra om det är hållbara råvaror men den PFAD- och palmoljefria HVOn håller på att ta slut. 
Räknas avskogning av regnskog in är utsläppen tre gånger större än fossil diesel. Samma 
utsläppsproblematik som diesel.

El? Bra miljöval och  Sverige har låga utsläpp från elproduktion. Fortfarande dyra i inköp men 
billiga i drift.

Etanol? Bra miljöprestanda men få bilmodeller. Ogillat av EU på grund av debatten om food-or-
fuel.

Biogas? Bra miljöval och  hållbara råvaror. Billiga i inköp och lägre driftkostnad än bensin/diesel.

Hur ska vi reducera 
emissionerna från 
transporter?



Årligt CO2-utsläpp från olika drivmedel

Det talas allt mer om CO2-budget och att om vi ska 
klara 2-gradersmålet är en hållbar nivå ca 1500 
kg/person.

För en tvåbarnsfamilj med en bensin-/dieselbil 
slukar bara drivmedlet halva familjens CO2-budget.

Med Biogas 100 minskar utsläppen med över 90 % 
till ungefär samma kostnad som diesel/bensin eller 
lägre.

Baserat på körsträcka 2000 mil/år
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Stort utbud av restprodukter till biogas, men nyttjandet fortsatt lågt på 
grund av otillräcklig marknadsstimulans

• Utbud av konventionella källor biogas mer än nog för 
att täcka stor del av transportsektorns behov

• Mat, livsmedelsavfall, gödsel samt slam bör uppnå 
100% nyttjande för att sluta kretsloppet

• Stora möjligheter för ökat hållbart uttag i skogs-
och jordbruk, med god konkurrenskraft

• Icke konventionella källor kan komma att få allt större 
utrymme när intermittent elproduktion byggs ut

• >70 TWh intermittent vindkraft enbart i Sverige 
2050 samt stora volymer i grannländer kommer 
innebära möjligheter för tillvaratagande på 
restprodukten ”rest-el” vid överproduktion 
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Odlad ej matkonkurrerande

Electrogas (2050)

Skogsavfall

Gödsel & Odlingsrester

Slam och industrislam

Avfall livsmedelsindustri

Matavfall

Svensk nyttjande och potential av biogasresurs (TWh/år)

Nyttjade idag Ekonomisk & Ekologisk potential

Potential restprodukter 16 TWh 2025: 
~2 miljoner bilar
~45% av Sveriges fordonsflotta

Problemet är inte tillgång på 
hållbara substrat utan långsiktiga 
styrmedel som bidrar till hållbart 

nyttjande!

Källa: LTH 2018 (Pål Börjesson, Mikael Lantz) European Electrogas calculation, Energimyndigheten


