
Sverige ska till 2030 
minska CO2-utsläppen 

från transporter med 70 %
Utsläpp av farliga partiklar 
ökar och medför allvarliga 

hälsoproblem. 



FordonsGas Sverige AB

• Över 50 tankstationer som innefattar publika, bussdepåer och LNG/LBG stationer

• Ägs av Air Liquide

• Äger Lidköping Biogas, Sveriges första produktionsanläggningen för flytande biogas





• Minskad klimatpåverkan.

• Ökad resurseffektivitet - restprodukter blir resurser.

• Förbättrad luftkvalitet.

• Minskad övergödning (ersätter konstgödsel med biogödsel)

• Lägger grund för en cirkulär ekonomi.

Biogas löser flera miljöproblem samtidigt



CNG/CBG = 
Compressed

Natural- /Biogas 
= 200 bar

LNG/LBG = 
Liquefied

Methane/Natural-
/Biogas 

= - 164 °C 



LNG/LBG stationer 
Befintliga och planerade 

Göteborg, Jönköping, Helsingborg, Götene och Mjölby

Örebro 2 st. Älvsjö, Järna, Västerås, Norrköping 
och Jönköping (AGA & Gasum)

FordonsGas planerar att drifta över 10 LNG/LBG stationer
vid strategiska knutpunkter under de närmaste åren. 



Klimatklivet 2019 
Ny omgång 24 september–23 oktober.
Beslut – godkännande efter ca 3 månader.

Stöd för över 500 
bilar via 

Klimatklivet och 
LBG Drive till 2023

• Stöd/bidrag med 40 – 60 % av mer 
kostanden jämfört med en dieselbil.

LBG Drive 2019
• Stöd/bidrag med 40 % av mer 

kostanden jämfört med en dieselbil



Vad krävs av transportköpare?

• Tydliga krav på hållbart drivmedel i upphandling.

• Längre avtal för åkerier som satsar på ny teknik.

• Ökad betalningsvilja för hållbara transporter.

• Ställ krav på uppföljning av drivmedel

tex. spårbarhet, ursprung och CO2 utsläpp.



Vinsten för varuägare!

• Möjlighet att klara egna miljömål

• Starkare och tydligare miljöprofil

• Stärker ert varumärke

• Bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle

• Bidrar till minskade utsläpp av hälsoskadliga ämnen



• Offentliga myndigheter måste ställa tydliga miljökrav/drivmedelskrav  vid 

upphandling av transporter. (Färdtjänst/skolresor, sopbil och buss mm.)

• Miljölastbilspremie. (Bonus / Malus)

• Införandet av miljözoner i städer för att stimulerar biogas.

• Differentierad trängselskatt som är kopplad till miljöpåverkan och ny teknik.

Vad krävs av politikerna?



Tack för er uppmärksamhet

urban.wall@fordonsgas.se
+46 (0)707 – 23 02 53

www.fordonsgas.se


