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Nuläge
Var befinner vi oss nu?

Svensk biogas i Linköping AB
• Över 23 års erfarenhet av storskalig produktion av biogas (start jan 1997)
• Sveriges största producent av flytande biogas (LBG)
• 100 % förnyelsebart fordonsbränsle producerat av organiskt material som
ex matavfall, slakteriavfall o livsmedelavfall
• Egna tankställen i Östergötland och Kalmar län (Svensk Biogas):
– 13 CBG-mackar och 3 bussdepåer
– 2 tankstationer för LBG (flytande biogas juni 2020)

• 2 Industrikunder (Siemens Energy o Toyota Material Handling Sweden)

Svensk biogas i
Linköping AB
• Vi erbjuder biogas i form av två produkter
• Kundsegment komprimerad biogas (CBG)
• Personbilar

• Lätta o tunga lastbilar
• Bussar stadstrafik, regionalt och landsortstrafik
• Kundsegment flytande biogas (LBG)
• Tunga lastbilar
• Industri
• Sjöfart (framtid)

Försäljning Sverige
• I mitten av 2020 finns 20 personbilar,
5 transportbilar och 10 lastbilar på
den svenska marknaden
• Försäljningen av gasdrivna fordon ca
1-1,5% av totalförsäljningen
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Land Rover (PHEV)
Ford Kuga (etanol)
BMW X5 (PHEV)
Volvo XC60 (PHEV)
Mercedes E-klass (PHEV)
BMW 5-serien (4WD) (PHEV)
Volvo S90/V90 (PHEV)
Volvo S60/V60 (PHEV)
Mitsubishi Outlander (PHEV)
Volvo XC40 (PHEV)
BMW 5-serien (PHEV)
Kia Optima (PHEV)
BMW 2-serien (PHEV)
VW Passat (PHEV)
BMW 3-serien (PHEV)
Audi e-tron (el)
Kia Niro (PHEV)
Tesla Model X (el)
Mercedes EQC (el)
Toyota Prius (PHEV)
Hyundai Ioniq (PHEV)
Tesla Model S (el)
Jaguar I-PACE (el)
Audi A4/A5 (gas)
Kia e-Niro (el)
Tesla Model 3 (4WD) (el)
Skoda Octavia (gas)
VW Golf (gas)
VW e-Golf (el)
SEAT Leon (gas)
VW Polo (gas)
Suzuki Vitara (gas)
SEAT Arona (gas)
Tesla Model 3 (el)
Suzuki S-Cross (gas)
Audi A3 (gas)
Hyundai Kona (el)
SEAT Ibiza (gas)
Nissan Leaf (el)
Hyundai Ioniq (el)
Renault Zoe (el)
Suzuki Ignis (gas)
VW up! (gas)
VW up! (el)

Utsläpp tillverkning - Schablon
Utsläpp drivmedel - Lägsta*
*El:
Gas:
E85:

Grön el
Svensk Biogasmix 2018
E85

Källa: Björn Möller (EON)
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Framåtblickande
Hur ser vi på biogas om
5 år respektive 10-20 år?

Kort sikt (1-5 år)

• Extremt kraftig tillväxt inom tung trafik för framförallt
biogas i flytande form (LBG) men även till viss del
regional trafik driven på komprimerad biogas (CBG)

Flytande gas LNG/LBG på publika tankstationer i
Sverige (alla aktörer)
6000

• Fortsatt stabil eller något ökad efterfrågan på biogas
(CBG) för personbilar och lätta fordon
• Väsentligt ökad användning inom industri
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• Stabil utveckling kollektivtrafik/buss
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Kort sikt (1-5 år)
• Volvo, Scania o Iveco har flytande gas (LBG) som en viktig
modell i sitt utbud bland tunga lastbilar
• Efterfrågan på dessa lastbilar driven av Europa men även i
Sverige där ca 600 lastbilar för LBG-drift beviljats stöd av
Drive LBG o Klimatklivet  bilar kommer närmaste åren

Lång sikt - Hur ser det ut år 2030-2040
• Biogasproduktionen har 3-4 dubblats i Sverige där
huvudprodukten är flytande biogas (LBG)
• Kollektivtrafiken/buss har delvis övergått till el i stadstrafik
• Nytillverkning av personbilar med biogas troligtvis begränsat
men många bilar rullar fortfarande!
• LBG som drivmedel för tunga lastbilar fortsatt aktuellt och har
växt många, många gånger om sedan 2020
• Industrisektorn har accelererat omställning till fossilfritt och där
är biogas en mycket viktig del
• Sjöfarten har på allvar tagit steget från naturgas (LNG) till
flytande biogas (LBG)

Tack!
Erik Nordell
erik.Nordell@tekniskaverken.se
013-30 85 42

