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Ärende 

1 Val av protokolljusterare  

2 Fastställande av dagordning  

Information och dialog 

3 Infrastruktur (ÅVS Jönköping-Malmö samt 

Linköping-Borås) 

09.00-

09.20 

4 Biogas, rapport om pågående arbete - Handling 

kommer 

09.20-

09.40 

5 Aktuell information 

Information från regionens nämnder och styrelser 

Information från Primärkommunala 

samverkansorganet 

09.40-

10.00 

6 Framtida folkhälsa och omsorg. Samtal och 

information om samordnad utveckling för modern, 

jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, 

Ola Götesson och Mats Bojestig 

10.00-

12.00 

Anmälningsärende 

9 Handlingsplan strategigrupp psykiatri/missbruk 

2016-2017, RJL 2017/407 

 

   
 

 

Kallade:    

Regionen 

Malin Wengholm  Agneta Jansmyr 
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Kristine Hästmark  Anna Engström, Gnosjö kommun 

Anders Wilander  Roger Westman, Tranås kommun  

Anna-Carin Magnusson  Karl-Gustav Bartoll, Nässjö kommun  

Gunnar Pettersson  Jan Sundman, Habo kommun 

Linda Danielsson Lennie Johansson, Mullsjö kommun 

Annelie Hägg Stefan Elm, Eksjö kommun  

Gert Jonsson Beng-Olof Magnusson, Vaggeryds 

kommun 

Henrik Tvarnö Magnus Färjhage, Vetlanda kommun 

 

Övriga 

Carina Ödebrink, regionråd  

Utökat Kommunalt Forum 28 april  

Regionstyrelsens arbetsutskott  

Regionens gruppledare  

Kommunstyrelsernas presidier 
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Sammanfogad plan för missbruk/beroende och psykiatri beslutad i strategigruppen 2017-02-07 

 
STRATEGISKT MÅL: 
Svårt psykiskt sjuka med komplex 
sjukdomsbild känner sig trygga i 
samhället 

   Länsdelsgrupperna har 
genomgående ansvar 
för genomförande 

Aktivitet Mål Mått Tidplan Ansvarsfördelning 
 

Utveckla samverkan kring individer 
med komplexa behov 

Fungerande vård-
kedja, färre 
akutinsatser 

Antal akutinsatser  2016-2020 Båda huvudmännen 
Utgår från individen m 
många vårdkontakter 

SIP för alla med insats från båda 
huvudmännen 
 
 

Alla som har behov 
erbjuds SIP 
 
Information om SIP 
finns tillgänglig. 

Antal SIP 
Utvärdering SIP-kollen 
Vårdkonsumtion 
 
Ja/Nej 

2017-  Båda huvudmännen 
 

Skapa förutsättningar för 
implementering av Integrerade 
arbetsformer (R-ACT) i Case 
Manager verksamhet för personer 
med svår funktionsnedsättning till 
följd av psykisk sjukdom utan aktivt 
substansberoende (till skillnad mot 
team av typen BoP) 

Gemensam kun-
skapsgrund för CM 
verksamheten kring 
RACT 
Koncept finns för 
metod- och imple-
menteringsstöd  
 

 
I länet finns 
metodstödjare i RACT  

 
 
 
2017-2018 

 
Båda huvudmännen 
 
 
 

Trygg och säker utskrivning, 
förberedelser inför ny lagstiftning 
 

Fungerande rutiner 
finns när nya lagen 
träder i kraft 2019-
01-01 

- Antal SIP  
- Antal avvikelser i 
samverkan 
- Antal utskrivningsklara 

2017 Båda huvudmännen 
Sjukvården har 
Huvudansvar för 
inskrivningsmeddelande 
och kallelse till 
utskrivningsplanering. 
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Sammanfogad plan för missbruk/beroende och psykiatri beslutad i strategigruppen 2017-02-07 

FÖRSLAG BEARBETAS YTTERLIGARE     

Utskrivningsklar patient som ligger 
kvar på sjukhus mer än 30 dagar 

  2018  

HVB-hem i länet ökar belastning på 
sjukvård o socialtjänst 
Hur samverka med ”hemkommun” 

   Diskuteras ytterligare i 
strategigruppen.  

 

STRATEGISKT MÅL: 
Förbättrad somatisk hälsa hos 
psykiskt sjuka 

    

Aktivitet Mål Mått Tidplan Ansvarsfördelning 

Projekt pågår Förättrad hälsa hos 
målgruppen 

 Rapport juni 
2017 

Båda huvudmännen 
(både specialistvård och 
primärvård) 

Nästa steg: Utvärdering – spridning 
 

    

 

STRATEGISKT MÅL: 
Barn som anhöriga, till psykiskt 
sjuka och personer med miss-
bruksproblem, uppmärksammas 
och får det stöd de behöver 
 

    

Aktivitet Mål Mått Tidplan Ansvarsfördelning 

Tydliggöra process/arbetsätt – 
breddinförande 
Inventering av vad som finns och 
vad som pågår.  
Utbildningar genomförs i samverkan 
 
 

Barn som anhöriga 
får adekvat stöd 
Metoder som 
används sprids i 
berörda verksam-
heter hos huvud-
männen.       FIFA 

 Startar 2017 Båda huvudmännen 
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Sammanfogad plan för missbruk/beroende och psykiatri beslutad i strategigruppen 2017-02-07 

 

STRATEGISKT MÅL 
Utvecklad samverkan inom 
missbruk/beroende  
 

    

Aktivitet Mål Mått Tidplan Ansvarsfördelning 

TNE    Enhet igång från 
1/7-17 

Ja/nej 2018 
permanentad 

Båda huvudmännen 

Översyn av 
missbruks/beroendevården 
Utökat uppdrag:  
1.Ungdomsmottagning, mini-maria 
2. Huvudmannagemensam 
missbruks/beroendevård. 

    
 
 
 
 
 

Jämlik LARO-behandling i länet 
     
 

Samma arbetssätt 
och rutiner i länet: 
- Psykosocialt stöd 
-Läkemedelsadmi-
nistrering 
- Uppföljning 

Rutiner finns 
Ruiner följs 

2017  
 

Anhörigstöd Rutin finns    

Evidensbaserade insatser 
- Definiera rekommenderade 
metoder och ansvar 

    
 

Drogscreening Rutin och ansvars-
fördelning finns 

Ja/nej   

Spelberoende  
Kommentar:  
Följ nationellt arbete och förslag i   
lagrådsremiss  1/1-18 

Rutin och 
ansvarsfördelning 
finns 

Rutiner finns  
Ja/Nej 
Ruiner följs  
Ja/Nej 

2018  i överens-
stämmelse med 
förslag i lagråds-
remiss 
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STRATEGISKT MÅL: 
Utveckla inflytande – och 
delaktighet 
 

    

Aktivitet Mål Mått Tidplan Ansvarsfördelning 

Definiera och utveckla andra former 
för inflytande 

   Båda huvudmännen 

Personcentrering     

Återhämtningsinriktat arbetssätt     

Tillvarata ”egenerfarenhet” som 
resurs.  
- Co-production 
- Peer support 

    

Brukarstyrd brukarrevision     
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Regionledningskontoret Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter  

Kansli E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11  Jönköping     

     

   

   

Rune Backlund 

 

 

Kommunalt forum 

Inriktning av det fortsatta arbetet med 
biogas 

Bakgrund 
Kommunalt forum tillsatte hösten 2016 en tjänstemannagrupp och en politisk 

styrgrupp bestående av representanter för kommunerna och regionen för att ta 

fram underlag om biogasens förutsättningar i Jönköpings län. 

I arbetet har en rapport med fakta tagits fram och som bygger på insamling av 

underlag från länets kommuner, region Jönköpings län, länstrafiken samt länets 

två större producenter av biogas. Rapporten visar på att det finns goda möjligheter 

att öka produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. Lokalt och regionalt 

producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå antagna miljö- och 

klimatmål. 

Tjänstemannagruppen har utifrån utredningsunderlaget lämnat förslag till den 

politiska styrgruppen på ett inriktningsbeslut omfattande tio punkter som berör 

kommunernas och regions verksamhet. Punkterna omfattar åtgärder som ökar 

efterfrågan och tillgången av biogas för fordonsdrift. 

 

Styrgruppens bedömning 
Lokalt och regionalt använd och producerad biogas bidrar till att uppnå fastställda 

miljö- och klimatmål i Jönköpings län. Det är därför angeläget att marknaden för 

biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen i ökad omfattning. Förutsättningar 

för detta finns som framgår av det underlag som tagit fram. 

Styrgruppen har tagit del av tjänstemannagruppens förslag till inriktningsbeslut 

och ställer sig i stora drag bakom föreslagna åtgärder. Insamling av råvara, 

produktion av biogas och marknaden/efterfrågan på biogas hänger samman och 

behöver ses och hanteras i ett sammanhang. En fördjupad samverkan mellan 

länets samtliga kommuner och regionen är en förutsättning för framgång i det 

fortsatta arbetet med frågan. 
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Ett antal viktiga frågeställningar återstår dock som berör såväl former för 

samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur samt ekonomiska 

förutsättningar. Dessa behöver belysas och utredas närmare. Styrgruppen delar 

därför tjänstemannagruppens uppfattning och förslag om att bilda en gemensam 

arbetsgrupp. 

 

Styrgruppens förslag 
att en arbetsgrupp med producenter av biogas i länet, Eon, Jönköpings länstrafik, 

länets kommuner och regionen bildas med uppgift att närmare utreda 

förutsättningarna för ökad produktion och användning av biogas i länet. 

 

att arbetsgruppen arbete utgår ifrån tjänstemannagruppens förslag till 

inriktningsbeslut och det som i utredningen benämns som ”stort scenario” 

avseende efterfrågan och användningen av biogas. Arbetsgruppen ska lämna 

förslag på former för samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur samt 

belysa ekonomin för en ökad produktion/användning av biogas. Gruppen ska 

också beskriva möjligheterna till externa stöd och bidrag samt hur biogasen kan 

komma påverkas av ev. aviserade beslut på nationell/Eu nivå. 

 

att ingående parter i arbetsgruppen står för sina egna omkostnader och bidrar med 

den   kompentens som behövs för att genomföra uppdraget. Regionen ansvarar för 

att hålla samman arbetet. 

 

Arbetet bedrivs skyndsamt och avrapporteras till Kommunalt forum före 2017 års 

utgång. 

 

Jönköping 2017-04-28 

 

 

 

Rune Backlund   Stefan Gustafsson 

Regionråd/Ordf. TIM  Kommunstyrelsens ordförande 

   Sävsjö 

 

 

Ann-Marie Nilsson  Niclas Palmgren  

Kommunstyrelsens ordförande Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande  

Jönköping   Gislaved 
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Jönköpings Länstrafik 
Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 

 
 

 
 

Förslag till inriktningsbeslut avseende 
biogas 

 
 

Bakgrund 
Kommunalt forum gav under hösten 2016 ett utredningsuppdrag till Jönköpings 
länstrafik tillsammans med Energikontor Norra Småland som syftade till att ta 
fram underlag för att skapa en bild av utvecklingen av biogasproduktion och 
biogasanvändning i Jönköpings län. Utredningsgruppen arbetade med fakta- 
insamling från länets kommuner, Länstrafiken, Region Jönköpings län samt länets 
två producenter av fordonsgas. 
Rapporten färdigställdes under september och har presenterats internt inom 
Region Jönköpings län och ligger till grund för detta förslag till inriktningsbeslut 
för Kommunalt forum och som sedan skall hanteras av Region Jönköpings län 
samt kommunerna i Jönköpings län. 

 
Utredningen visar bland annat att: 
• Det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas regionalt om 

efterfrågan ökar. För att möta efterfrågan vid eventuella max-scenarier krävs 
nya anläggningar alternativt import av biogas från andra regioner. 

• Tillgången på substrat till biogasanläggningarna är avgörande för kon- 
kurrenskraftig produktion av biogas. Därför är alla former av avfalls- 
samarbeten bra ur ett regionalt perspektiv. 

• Regional efterfrågan på biogas måste öka så att det som produceras här inte 
behöver exporteras. 

• De flesta kommuner har miljömål kopplade till tankstationer för biogas eller 
att förändra fordonsflottans klimatpåverkan. 

• Det finns linjer för regiontrafik samt även snabbare tätortstrafik som skulle 
kunna köras på biogas. Detta möjliggör också utvecklad tankinfrastruktur. 

• I framtiden kan finnas möjligheter för avsättning av biogas för framställning 
av vätgas. 

• Idag finns god tillgång på fordon för gasdrift vilket bedöms finnas även i 
framtiden. 

 
 
 
 

Jönköpings Länstrafik Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter 

 E-post: lanstrafiken@jlt.se Bankgiro:  5216-2849 
Box 372 Hemsida: jlt.se Orgnr: 232100-0057 
551 15 Jönköping    

mailto:lanstrafiken@jlt.se
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Lokalt och regionalt producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå ett 
flertal lokala, regionala och nationella miljö- och klimatmål. Därför är det viktigt 
att marknaden för biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen. 
Länstrafiken är idag och i den närmaste framtiden den enskilt viktigaste kunden 
för biogas och har därför stora möjligheter att påverka grundförutsättningarna för 
efterfrågan. 
Jönköpings läns klimatråds mål om fossilfria fordonsflottor 2020 bland råds- 
medlemmarna, samt regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 
2030 bidrar också till en ökad efterfrågan på fossilfria alternativ, såsom biogas. 
Nära fördubblad efterfrågan. 

 
Nedan följer ett flertal olika att-satser, som var och en är en viktig del för att öka 
efterfrågan på biogas i Jönköpings län. Vid implementering av inriktnings- 
beslutets alla delar i Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, 
beräknas detta att leda till att vi går från dagens läge mot det som i utredningen 
benämns som ”stort scenario”, avseende efterfrågan och användning av biogas. 
Detta motsvarar nästan en fördubbling, från 44,9 till 79 GWh. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av den utredning som Jönköpings länstrafik tillsammans med 
Energikontor Norra Småland och kommunala representanter har genomfört på 
uppdrag av Kommunalt forum, föreslår vi att Kommunalt forum ställer sig bakom 
förslaget och föreslår Region Jönköpings län och länets kommuner att anta 
inriktningsbeslutet och därmed verka för: 

 
• att Länstrafiken ställer om regiontrafiken till att i möjligaste mån köras på 

biogas med start juni 2020. 
 

• att Länstrafiken fortsätter att utveckla stadstrafiken i Jönköping med 
förnyelsebara bränslen där el och biogas är huvudalternativ, med trafikstart 
juni 2019 alternativt juni 2021. 

 
• att länstrafiken, om möjlighet ges, använder biogas vid val av hybridfordon. 

 
• att Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, i möjligaste 

mån prioriterar gasfordon för interna och upphandlade transporter som sker 
i regionens eller kommunernas regi. 

 
• att en arbetsgrupp med producenter, Jönköpings länstrafik och kommunerna 

bildas för att utreda hur biogasproduktionen kan utvecklas i samband med 
ökad efterfrågan. 

 
• att kommunerna verkar för införande samt ökad insamling av matavfall som 

råvara till biogasproduktion i Jönköpings län. 
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• att de kommuner som idag har egen biogasproduktion, men som idag inte 
uppgraderar biogasen för fordonsdrift, ser över möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar, enskilt eller i samverkan. 

 
• att den etablering av gastankningsinfrastruktur som sker för 

kollektivtrafiken även utformas för publik tankning. 
 

• att den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. Grön gas- 
principen (tredjepartscertifierad) kan användas för stationer utmed svenska 
gasnätet. 

 
• att berörda organisationer uppdaterar resepolicyer, hållbarhetsprogram, 

inköpspolicyer och liknande i enlighet med ovanstående. 
 

Samtliga alternativ förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel. 
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Biogasproduktion och användning i 
länet – en förstudie 

Dagens och framtidens tillgång och efterfrågan på 
biogas som fordonsgas i Jönköpings län
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1. Syfte och mål
Med anledning av att det finns ett behov av att klarlägga det nuvarande och framtida behovet 
av biogas för fordonsdrift inom Jönköpings län har en enklare faktainsamling från länets 
kommuner, Länstrafiken, Region Jönköpings län samt länets två producenter av fordonsgas 
gjorts.  

Målet är att kunna ge en bild av hur utvecklingen av efterfrågan och tillgång kan te sig över 
en tioårsperiod.  

2. Metod
Jönköpings länstrafik har i samverkan med Energikontor Norra Småland tagit fram underlaget 
till rapporten. 

Ett antal frågor har ställts till länets kommuner och redovisas i rapporten. Av länets tretton 
kommuner har svar inkommit från samtliga. Frågor har även ställts till de två bolag som idag 
producerar fordonsgas i Jönköpings län. De inkomna svaren har summerats och presenteras i 
rapporten. Siffror och kalkyler har faktakollats mot bl.a. Scania bussar, Processkontroll och 
Fordonsgas Sverige m.fl. Vi har valt att konvertera alla mängder av gas till kilogram (kg) 
enligt Biogas 1 Nm3 = 0,75 kg =9,7 kWh Biogas 1 kg = 13 kWh Naturgas 1 Nm3 = 0,83 kg  
samt anger energimängd i gigawattimmar (GWH) då dessa används i branschen för olika 
jämförelser idag. Vi har sålunda tagit bort referenser till normalkubikmeter (Nm3) då denna 
inte används lika ofta längre och att det blir rörigt för läsaren. 

Vissa summeringar är ungefärliga och bedömningar. Mindre felmarginaler kan finnas med då 
olika aktörer kan använda olika sätt att räkna. Våra kontroller visar att det stämmer väl även 
om det inte är exakt, vilket inte heller varit ambitionen med rapporten. 
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3. Efterfrågan av biogas i Jönköpings län

3.1 Länets kommuners efterfrågan idag och framtida möjligheter 

Ett antal frågor har ställts till länets kommuner och redovisas i rapporten. Av länets tretton 
kommuner har svar inkommit från samtliga. 

Används fordonsgas i någon utsträckning idag i någon av kommunens 
verksamheter? 

Ja Vetlanda, Sävsjö, Gislaved, Jönköping, Värnamo, Nässjö och Gnosjö 
Nej Tranås, Mullsjö, Habo, Vaggeryd, Eksjö, och Aneby 

Hur många fordon och vilka fordonstyper körs med fordonsgas? 

Kommun Personbil Buss 9-22 Buss >22 Liten lastbil 
<3,5 ton 

Lastbil 

Vetlanda 1 
Gislaved 33 9 
Jönköping 297 173 9 
Värnamo 35 5 
Sävsjö 15 
Gnosjö 17 2 
Nässjö 17 13 2 

Totalt 415 202 11 

Hur stor mängd fordonsgas förbrukas årligen av kommunens och där till 
knutna verksamheters fordon? 

Kommun Förbrukning (kg) Energimängd 
Vetlanda ? 
Gislaved 16 500 

Jönköping 225 000 
Värnamo 52 500 

Sävsjö 11 300 
Gnosjö 9 700 
Nässjö 37 500 

Totalt 352 400 kg 4,58 GWh 
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Beräknas denna mängd att öka eller minska sett fem respektive tio år framåt? 

Samtliga kommuner uppger att en ökning av antalet gasdrivna fordon är sannolik över en 
tioårsperiod. Detta är dock beroende av utbudet av bilmodeller och att den politiska 
viljeinriktningen står fast. 

Öka Sävsjö, Vetlanda, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Gnosjö och Värnamo 

Finns planer på att köpa in gasdrivna fordon om sådana finns tillgängliga sett 
över en tioårsperiod? 
I samtliga kommuner med tillgång till gastankning finns planer på att fortsätta med inköp av 
gasbilar.   

Om din kommun saknar gastankställe, skulle en tankstation innebära att 
kommunen skaffar sig gasdrivna fordon till sin verksamhet?  
Samtliga svarande kommuner utan tillgång till gastankning uppger att det finns planer på 
inköp av gasbilar såvida en etablering av tankställe för gas blir av.  

Kan kommunen tänka sig att ställa krav på att upphandlade tjänster så som 
skolskjutsar och renhållning skall köras på biogas om tankställe finns eller 
kommer att finnas i kommunen? 
9 av 13 svar ger ett tydligt ja på frågan. Två menar att de kommer ställa krav på förnyelsebart 
bränsle utan att specificera vilket bränsle. Två kommuner svarar att det är oklart huruvida 
sådana krav kan komma att ställas.  

Har kommunen ett eget uppsatt klimatmål avseende fossilfritt bränsle för 
kommunens och där till knutna verksamheters fordon? 
Kommunerna har mycket olika målsättningar och skiljer sig i ambitionsnivå vad gäller sina 
fordonsflottor. Från att vara helt fossiloberoende vad gäller fordonsflotta år 2020 till att bara 
ange att användningen av fossilbaserat bränsle skall minska. Endast en kommun pekar 
specifikt ut andelen biogas som skall användas (Gislaved 33 % av gasanvändningen). 
Samtliga kommuner har dock krav på bränsleval ur förnyelsebarhetsaspekten. 

Finns politiska beslut som styr val av bränsle i kommunernas verksamhet och i 
så fall vilket bränsle? 
I sju av kommunerna finns en uttalad styrning av val av bränsle, i tre av kommunerna finns 
ingen sådan styrning och i två av kommunerna bedöms detta vara oklart. I en kommun finns 
styrning mot ”alternativa bränslen” utan specifikation av vilken typ. 

Finns någon övrig användning av biogas i kommunen, exempelvis för 
energiproduktion? 
I fem av kommunerna används biogas (egenproducerad) till företrädesvis uppvärmning, 
elproduktion planeras i något fall. Fem av kommunerna saknar annan användning av biogas. 
Tre av kommunerna har lämnat oklara svar på frågeställningen. 
En sammanställning av länets biogasproduktion finns i rapporten. 
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3.2 Länstrafikens efterfrågan idag och framtida möjligheter 
Länstrafiken har idag (2016) 30 st gasdrivna ledbussar som trafikerar stadstrafiken i 
Jönköping. Dessa bussar förbrukade under 2015 totalt 1 208 000 kg fordonsgas (15,7 GWh). 
Av denna volym utgjorde ca 71 % av biogas (829 800 kg/10,8 GWh) och resterande 29 % var 
fossilbaserad naturgas (342 000 kg/4,45 GWh). I de framtida upphandlingarna av 
stadstrafiken och regionbusstrafiken (bägge upphandlingarna börjar förberedas under 2017 
med trafikstart runt 2020) ställs krav på fossilfrihet år 2025 då detta är en målsättning 
fastslagen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även ett krav på ökad 
energieffektivitet per personkilometer ställer krav på fordonsflottan. 

Stadstrafiken i Jönköping 
Fordonsflottan för stadstrafik kan sägas bestå av tre busstyper: 

Busstyp Drivmedel Antal Körsträcka (2015) 
Ledbussar Gasdrivna 30 st 2 461 000 km 
Stadsbussar 3-axliga HVO/RME/dieseldrivna 24 st 1 852 000 km 
Stadsbussar 2-axliga HVO/RME/dieseldrivna 47 st 2 718 000 km 

En kommande upphandling tar höjd för utbyggd trafik då dagens fordonsflotta inte räcker till 
för kommande behov men volymerna ovan ger ändå en fingervisning om bränsleåtgången vid 
gasdrift med nuvarande trafikvolym.  

Nedanstående antagande bygger på att busstyperna förbrukar biogas som nedan beskrivet. 
Busstyp Sträcka x förbrukning Förbrukning 

fordonsgas (kg) 
Energimängd 

Ledbussar 2 461 000 km x 0,7 m3 1 292 000 16,8 
Stadsbussar 3-axliga 1 852 000 km x 0,6 m3 833 400 10,9 
Stadsbussar 2-axliga 2 718 000 km x 0,45 m3 917 300 11,9 

Totalt 3 043 000 kg 39,6 GWh 

Regionbusstrafiken – exempel på framtida potential 
Regionbusstrafiken är uppdelad på 13 olika depåer i länet (och någon utanför) med varierande 
antal fordon från två till 20 stationerade bussar. Totalt handlar det om ca 140 bussar i 
systemet. Förbränningsmotorer är som mest energieffektiva under snabb trafik med få stopp 
till skillnad från el och hybrider som är mer energieffektiva i stadstrafik. Regionbussar har 
visat sig mer energieffektiva än stadsbussar när det gäller att välja gas som drivmedel. Detta 
gör att ett alternativ för avsättning av biogas kan vara att förse ett antal depåer med utrustning 
för gastankning. Dessa kan även göras tillgängliga för publik tankning och därmed sprida 
tankinfrastruktur till fler kommuner.  
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Regionlinjer med god potential (kan finnas fler) 
Linjer som är relativt långa med få stopp är mer lämpliga ur energieffektivitetssynpunkt. 
Nedan listas ett antal linjer med stationeringsort, kilometeruppskattning samt antal 
dimensionerande bussar. Detta är bara 16 av totalt 140 regionbussar så det kan finnas 
potential för fler linjer som kan vara lämpliga för fordonsgas. 

Linje Depå Fordon Kilometer Bränsleförbrukning* Energimängd 
101 Gränna 4 700 000 210 000 kg 
101 Habo 4 700 000 210 000 kg 
132 Gislaved 2 320 000 72 000 kg 
136 Gnosjö 1 160 000 36 000 kg 
141 Sävsjö 2 260 000 58 500 kg 
301 Vetlanda 3 300 000 67 500 kg 
Totalt 16 2 440 000 654 000 8,5 GWh 

*0,3 m3/km (0,23 kg/km) biogas för linjerna 132-301. Linje 101 har uppskattad förbrukning
0,4 m3/km (0,3 kg/km) pga linjens karaktär med många start och stopp. Förbrukningssiffrorna 
bygger på uppgifter från Energigas Sverige: Sammanställning: Gasfordons energieffektivitet 
2013. 

• Gränna och Habo saknar tankställe på orten idag men linje 101 har stor
energiförbrukning och det finns en relativ närhet till gasproduktion.

• Gislaved, Gnosjö och Sävsjö är orter med gas i fast nät eller med egen gasproduktion.
• Vetlanda har relativt nära till gasproduktionen i Sävsjö.

Serviceresor 
Idag  (2016) finns 50 fordon som kör på biogas. Fordonstyp är personbil alt Klass 4 (VW 
Caddy) fördelade på följande trafikföretag: 

Trafikföretag Stationeringsort Antal fordon 
Taxi Jönköping AB Jönköping 33 
Taxi Tidaholm AB Jönköping, Habo, Mullsjö 4 

Sandarna Transporter AB Jönköping 5 
Tranås Taxi HB Tranås 1 

Nässjö Taxi Ek.för Nässjö 6 
Värnamo Taxi AB Värnamo 1 

Serviceresors drivmedelsförbrukning 2015 
Drivmedel Förbrukning (kg) Energimängd 

Biogas 321 200 
Naturgas             43 800 
Totalt 365 000 kg 4,75 GWh 
Antal fordon 2015: 43 
Enligt avtal till 2020 ska 65 % av drivmedelsförbrukningen för personbilar plus VW Caddy 
vara fossilfri. Ett fordon som kör för Serviceresor kör ca 5000 mil/år.  
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Frågor inför framtiden: 
• Kommer fordonstillverkarna att erbjuda biogasfordon som når upp till våra krav i framtiden?
• Serviceresor behöver tankställen i hela länet, minst ett i varje kommun. I dag finns

problem med tankställen. Man får tanka med kunden i fordonet vilket inte är omtyckt.

Bussregistrerat fordon finns på Visingsö. 

3.3 Region Jönköpings läns organisations efterfrågan 

Antal fordon och fordonstyper som körs med fordonsgas 

Placeringsort för gasfordonen är framförallt Jönköping. Värt att notera är att Region 
Jönköpings län placerat sig som femte bästa region i Sverige 2015, i analysen från 
Miljöfordonsdiagnosen. Fordonsflottan ligger mycket tung på etanolfordon (ca 71 % under 
2015). Eftersom utbudet av etanolbilar ser ut att försvinna (Dagens industri) är det troligt att 
de kommer att behöva andra typer av miljöfordon för att ersätta etanolen, där gasfordon är en 
möjlig kandidat. Andra regioner och kommuner som rankats högt i Miljöfordonsdiagnosen 
har hög andel gasfordon. För de tio bästa kommunerna är andelen 60,4 % gasfordon och för 
de fem bästa landstingen är andelen 51,3 % gasfordon. 

Region Jönköpings 
län 

Totalt 
antal 

fordon 

Gasfordon 
(antal) 

Gasfordon 
(%) 

Mängd 
gas (kg) 

Energimängd 
(GWh) 

Personbilar 358 39 10,9 % 
Lite lastbil <3,5 ton 60 16 26,7 % 
Tung lastbil 1 0 0 % 
Traktor 37 0 0 % 
Specialfordon 33 Uppgifter 

saknas 
Summa 489 55 ca 11,2 % 8 405 -

13 150 kg 
0,1-0,2 

Källa: (http://www.miljofordonsdiagnos.se, 2015) Varav: EON 1188 kg FGS: 7217 kg. 
Osannolikt att RJL använder så lite. Troligen saknas data för lätta  lastbilar. 

Annan statistik från Bilreda anger följande tankvolymer för RJL 2015 

Bensin Diesel Etanol Fordonsgas 
62 659 143 728 108 102 17 542 m3 (13 150 kg) 

Region Jönköpings län har möjlighet att bidra till att skapa underlag för nya tankstationer ute i 
länet, framförallt på sjukhusorterna med Eksjö som idag saknar tankstation och för ytterligare 
utbyggnad i Värnamo och Jönköping. Även vårdcentralorter har potential att bidra till 
underlag för nya tankstationer i tex Vetlanda och Tranås m.fl. 

Vilka kommuner kommer att ha tankställen?•

http://www.di.se/artiklar/2016/3/14/bilbranschen-sagar-regeringens-etanolrea/
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3.4 Sammanfattning kommuner och RJL 

Dagens fordonsbaserade (2015 års siffror) gasefterfrågan exklusive privatbilister och privata 
företags bilar och lastbilars efterfrågan av fordonsgas:  

Organisation Förbrukning 2015 (kg) Energimängd (GWh) 
JLT 1 208 000 15,7 

JLT serviceresor 365 000 4,8 
Kommunerna 352 400 4,6 

Regionen 13 150 0,2 
Totalt 1 938 550 kg 25,3 GWh 

3.5 Efterfrågan i Jönköpings län för alla sektorer 
Länets kommuner och Region Jönköpings län använder minst cirka1 940 000 kg av en total 
försäljning på cirka 3 400 000 kg under 2015. Det innebär att övriga sektorer använder cirka 1 
500 000 kg fordonsgas. 

Vi bedömer att privatpersoner förbrukar 500 000 kg. Siffran är en bedömning baserad på att 
det finns cirka 700 privatägda gasbilar som vi räknar att de kör i snitt 1250 mil/år. Därefter 
tillfaller resterande 1 000 000 kg fordongas på övriga sektorer.  

Till övriga sektorer räknas privat näringsliv, övriga offentliga myndigheter samt 
genomresande. Jönköping är viktig genomfartsort för privatpersoner och företagare som kör 
på gas. Vissa transportbolag som t.ex. Bring kör regiontransporter på fordonsgas. 
Taxinäringens privata körningar (ej samhällsupphandlade körningar) ingår också här. 
Reglerna på Swedavia för taxiköer på Landvetter ger nu företräde för gasfordon samt 
helelfordon. 

Sektor Förbrukning 
kg 

GWh 

Länets kommuner, JLT & RJL 1 940 000 25,2 
Privatpersoner 500 000 6,5 
Övriga sektorer: privat näringsliv, övriga offentliga 
myndigheter & genomresande 

1 000 000 13 

Totalt 3 440 000 kg 44,7 GWh 
Allt är inte biogas, även naturgas 
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4. Biogasproduktion i Jönköpings län

4.1 Biogasproduktion i länet 
I Jönköpings län finns tolv biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala 
biogasproduktionen år 2014 var 55,4 GWh (Biogasportalen). År 2015 uppgraderades 35 GWh 
av biogasen till fordonsgas, vilket är nödvändigt för att köra fordon på biogas.  

I Jönköpings län finns idag två producenter av fordonsgas för transporter. Dessa är Sävsjö 
biogas AB och Jönköping energi biogas AB. Sävsjö biogas AB ägs av Göteborg energi samt 
Vrigstad Fjärrvärme. Jönköping energi biogas AB ägs av Jönköpings kommun (Rådhus AB) 
via Jönköpings Energi. 

Kommun Anläggningstyp Uppgradering till 
fordonsgas 

Eksjö Avloppsrening 
Gislaved Avloppsrening 

Habo (privat) Gårdsbiogasanläggning 
Jönköping - Huskvarna Avloppsrening Ja 

Jönköping - Simsholmen Avloppsrening Ja 
Jönköping Deponi 
Jönköping Samrötning Ja 

Nässjö Avloppsrening 
Sävsjö Samrötning Ja 
Tranås Avloppsrening 

Vetlanda Deponi 
Värnamo Avloppsrening 

Potentialen för biogasproduktion i Jönköpings län bedöms vara runt 300 GWh om allt 
matavfall och gödsel från djurproduktion tas tillvara. Källa: Energi- och klimatstrategin, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Det har funnits planer på fler anläggningar bland annat i Gislaved och i Vetlanda. I Gislaved 
finns bolaget Reftele Biogas AB. Enligt uppgift är Region Jönköpings län delägare kopplat till 
Lantbruksgymnasiet Stora Segerstad. Satsningen har enligt muntlig uppgift pausats på grund 
av osäkert marknadsläge och därmed lönsamhet för projektet. Även i Vetlandaområdet ska 
det finnas en grupp lantbrukare som haft planer att satsa på biogasproduktion. 

4.2 Biogasdistribution i Jönköpings län 
I Jönköpings län finns åtta tankstationer för fordonsgas. Jönköping har tre tankstationer och 
det är också här den största länsmarknaden finns då Jönköpings kommun har 49% gasfordon 
samt många andra aktörer som också använder gasfordon. 
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Kommun Företag Placering Typ av 
fordonsgas 

100 % biogas -
produkt? 

Gislaved E.ON Stegvägen 2 CNG Ja- Biogas100 
Gnosjö E.ON Långgatan 1 CNG Ja- Biogas100 

Jönköping FordonsGas Sverige Herkulesvägen CNG Ja- Grön100 
Jönköping FordonsGas Sverige Kraftgatan 11/ 

Finnvedens 
lastvagnar 

CNG/LBG Ja- Grön100 

Jönköping FordonsGas Sverige Vasavägen 1 CNG Ja- Grön100 
Nässjö FordonsGas Sverige Gamlarp 

industriområde 
CNG Ja- Grön100 

Sävsjö FordonsGas Sverige Alehögvägen 2 CNG Ja- Grön100 
Värnamo E.ON Bredasten CNG Ja- Biogas100 

Det saknas därmed tankstationer i Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda, Eksjö, Aneby och 
Tranås. Flera av dessa orter bedöms bli intressanta för tankstationsutbyggnad om de lokala 
parterna går ihop med både egna fordon och i transportupphandlingar. Kommun och Region 
Jönköpings län kan tillsammans med det lokala näringslivet skapa förutsättningar. Just nu 
arbetar Energikontor Norra Småland med Vetlanda kommun som pilotkommun inom 
projektet Kraftsamling biogas II. 

Investeringsstödet Klimatklivet från naturvårdsverket, som gäller fram till 2020, ger mycket 
goda möjligheter till 50 % investeringsstöd just för tankstationer för biogas då det är en 
kostnadseffektiv åtgärd för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. 

4.3 Gasnät i Jönköpings län 

Swedegas äger och driver gasnätet som sträcker sig från Dragör 
till Stenungsund och leder upp till Gislaved, via Gnosjö i 
Jönköpings län. Swedegas verkar för att 30 procent av energin i 
deras system år 2030 ska vara förnybar. År 2050 ska 100 procent 
vara förnybar. Detta har Swedegas skrivit en överenskommelse 
om -  Green Gas Commitment - tillsammans med andra 
europeiska nätoperatörer. 

https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%
20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050 

De första stegen mot visionen är konkretiserade för det svenska 
stamnätet. Under det närmaste året kommer 
biogasanläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne 
börja mata in biogas på stamnätet. Swedegas har också samlat 
energibranschens aktörer för att gemensamt verka för att få till en 
provanläggning för Power to Gas i Sverige. 

https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050
https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050


10 

4.4 Biogasproducenternas syn på nuläget och önskvärd framtid 

I Jönköpings län finns idag två producenter av fordonsgas för transporter. Dessa är Sävsjö 
biogas AB och Jönköping energi biogas AB. Vi har ställt ett antal frågor om dagens 
produktion och framtida potential som besvaras i rubrikerna ned. Sävsjö biogas AB ägs av 
Göteborg energi samt Vrigstad Fjärrvärme. Jönköping energi biogas AB ägs av Jönköpings 
kommun (Rådhus AB) via Jönköpings Energi (se bilaga 1 för kompletta svar). 

Satsningarna på biogas i Jönköpings län har gjorts med en tro och förhoppning om en mer 
lokal och regional användning. Idag ser det dock annorlunda ut. Sävsjö biogas exporterar den 
största andelen av sin produktion till andra delar av landet, Jönköping Energi har på grund av 
bland annat låga priser på fossila drivmedel och relativt höga priser på behandling av 
matavfall istället för att öka produktionen, tvingats arbeta för att minimera förlusterna. 

Gemensamt för båda aktörerna är att man ser en möjlig tillväxt på biogasmarknaden, men att 
det finns faktorer som i dagsläget försvårar den utvecklingen. Jönköping Energi pekar bland 
annat på behovet av tydliga politiska förutsättningar i fråga om mål och regelverk som 
möjliggör långsiktig planering och investeringar. En långsiktig avsättning för biogasen är det 
enskilt viktigaste för en sådan utveckling och i det fallet är kollektivtrafiken den viktigaste 
kunden vilket kräver, enligt Jönköping Energi, en politisk vilja som styr den utvecklingen. 

I övrigt nämns utökat, regionalt matavfallssamarbete för en mer stabil substratmarknad och 
större ekonomiska möjligheter i investeringar i effektiva produktionsprocesser. 
Sammantaget ser producenterna att det finns möjligheter för biogasen i länet, men att det 
krävs politisk vilja på flera områden, såväl lokalt som regionalt och nationellt. 

4.5 Dagens produktion och framtida maxproduktion 
I länet produceras idag biogas motsvarande 35 GWh på de två anläggningarna som 
uppgraderar till fordonsgas. Utan investeringar är den möjliga maxproduktionen på båda 
anläggningarna idag 46 GWh. Med vissa investeringar på anläggningen i Sävsjö är en 
fördubbling möjlig och den totala produktionen ökar till 53 GWh om Jönköping energi 
samtidigt kör på max. Om Jönköping Energi Biogas bygger ny anläggning samt att Sävsjö 
gör ytterligare investeringar så ligger den totala maxproduktionen för dagens två 
fordonsgasproducenter på 72 GWh. 

2016 års 
produktion 

Idag möjlig 
maxproduktion 

Med investeringar Med fler 
investeringar 

35 GWh 46 GWh 53 GWh 72 GWh 

Vid ett gynnsamt marknadsläge med en ökad efterfrågan på biogas anger Sävsjö 
biogas/Göteborg energi att ytterligare investeringar skulle kunna vara möjliga vilket skulle 
öka den totala maxproduktionen i länet ytterligare. Sävsjös anläggning skulle i sådana fall bli 
länets största eftersom Jönköping Energi inte siktar på utökad kapacitet utöver den tidigare 
angivna. 
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4.6 Hit levereras länets biogas idag 

Göteborg Energi 
Biogas levereras lokalt i Sävsjö till FordonsGas Sverige som har en tankstation i Sävsjö. 
Biogas levereras dessutom till E.ON som tar biogasen till tankstationer för biogas. På grund 
av bristande lokal efterfrågan transporteras biogasen utanför länet. De långa transporterna 
påverkar transportkostnaderna vilket innebär att kundens (E.ONs) betalningsförmåga för 
biogasen minskar. 

Jönköping energi 
Den långsiktiga förutsägbarheten i efterfrågan som är viktig för att bedöma verksamhetens 
långsiktiga förutsättningar finns framförallt i avsättningen till kollektivtrafiken och 
kommunens (TK) fordon. 

Kund Andel (%) 

Keolis AB 57 
Tekniska kontoret - avfall 6,8 
Fordonsgas Sverige AB 21,8 
Simsholmenmacken i Jönköping  (via Fordonsgas Sverige) 18,4 
Energikontorets kommentar: Totalsumman blir något högre än hundra procent, vilket vi 
bedömer är ett resultat av att de köper in naturgas, vilket stökar till procenten. Dock stämmer 
uppgifterna väl med kontroller av länstrafikens gasanvändning. 

4.7 Biogasens prisutveckling 

Dagens pris på fordonsgas styrs av priset på fossila bränslen. Så länge den kopplingen finns 
kommer prisbilden inte påverkas nämnvärt enligt båda aktörerna. Prisutvecklingen på biogas 
närmaste åren antas dock bli svagt stigande. På längre sikt blir det svårare med antaganden. 
Eventuella framtida stödsystem kan minska priset, men samtidigt kan en ökad efterfrågan 
också öka priset. 

4.8 Producenteras behov för säkrad produktion 

Större efterfrågan, långsiktig avsättning samt politisk styrning är tre avgörande incitament för 
att länets aktörer ska kunna säkra produktionen, särskilt på sikt. Här menar man att länets 
offentliga aktörer, som regionen och kommunerna, aktivt måste styra upphandlingar och egna 
fordon mot fordonsgas. Nationella beslut om stödsystem anses också viktigt. 
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5. Gasfordonsmarknaden
Finns det fordon som går på fordonsgas i framtiden? 
Alla signaler tyder på det. Energikontor Norra Småland har genomfört omfattande 
omvärldsbevakning sedan projektet Kraftsamling biogas II startade 2015. Intresset för 
metangas som drivmedel växer på flera marknader i världen av flera skäl. Flera länder har god 
tillgång på naturgas som trots sitt fossila ursprung ger mindre klimat och miljöpåverkan än 
bensin och diesel. Särskilt är detta märkbart i länder som har stora problem med luftmiljön i 
städer. Då är fordon som drivs av metangas en av få tillgängliga lösningar. I nord Amerika 
växer marknaden för tunga fordon som kör på flytande naturgas. Både Indien och Kina har 
satsningar på fordon som går på metangas. Många länder i Europa bygger ut sin 
tankinfrastruktur bl.a. Frankrike, Holland, Belgien, Tjeckien, Danmark och Tyskland. Italien 
är redan en stor marknad. Flera länder satsar både på komprimerad gas (CNG) och flytande 
gas (LNG/LBG). Samtidigt växer satsningar på biogas (som även kallas 
biometan/biomethane/bio-CNG/CBG) in på dessa marknader. Flera av dessa länder har 
omfattande gasnät och biogasen blandas in där. USA har stora satsningar på 
biogasproduktion.  

Audi satsar på att använda överskottsenergi från sol och vindkraftverk till att göra energigaser 
som förs in på gasnätet. I Audis livscykelanalyser har en A3 som kör på e-gas (metangas) 
likvärdig klimatpåverkan som en batteriebil. Detta är i drift idag och Audi lanserar under 
2016 både A4 och A5 som gasfordon. Bilföretagen ser att det finns fler marknader än Sverige 
och det blir då intressantare att utveckla bra gasfordon. 

I Japan satsar Toyota på att göra vätgas från biogas producerat av slam från 
avloppsreningsverk, vilket sedan ska driva deras bränslecellsbilar. En utveckling som även är 
en möjlig vidarutveckling för Sveriges biogassatsning. Energikontoret har lyft upp detta vid 
två seminarier i länet under 2016. 

Personbilar – se bilaga för detaljerad info 
Idag finns cirka 40 modeller på den europeiska marknaden från flera stora märken såsom 
Volvo, Volkswagen, Fiat, Seat, Audi, Opel, Skoda, Lancia, Mercedes. Opel Ampera finns 
som gashybrid. 

Lätta lastbilar– se bilaga för detaljerad info 
Lätta lastbilar finns från Fiat, Iveco, Mercedes, Opel och Volkswagen. 

Lastbilar – se bilaga för detaljerad info 
Lastbilar finns från Renault, Scania, Volvo, Iveco samt Mercedes-Benz. Troligen finns även 
flera amerikanska leverantörer då gasmarknaden för tunga transporter växer starkt. 

Bussar– se bilaga för detaljerad info 
Bussar finns från Iveco bus, MAN, Mercedes, Scania, Solaris, Solbus, Van Hool, Vectia. Här 
finns även gashybridbussar.  Energikontoret har bäst kunskap om Scanias nya regionbuss för 
biogas som har 75 mils räckvidd, är tystare än dieselbussar och till en merkostnad på bara 150 
000 kr per buss. Skillnaderna till dieselbussarna har minskat betydligt. De nya euro-6 
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motorerna har kommit ikapp dieselmotorerna och är idag mycket effektivare än tidigare euro-
4 och euro-5 motorer som vi har tidigare erfarenhet av i Sverige. Malmöexpressen har även 
gashybridbussar för stadstrafik.  

Den enda tillverkare som vi känner till som inte har biogasbussar och istället satsat på 
dieselbussar samt elbatteri/hybridbussar är Volvo bussar. Det ska ses som ett undantag av de 
kända gasbusstillverkarna. Även busstilverkarna ser att världens bussmarknader är 
intresserade av gas, men självfallet även andra drivlinor som elbatteribussar samt hybrider. 
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6. Diskussion
Framtid 

Idag Stort scenario Max scenario Min scenario 

Efterfrågekalkyl Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh 

Länets kommuner,  
JLT & RJL     1 938 550         25,2          3 574 500         46,5           7 403 400    96,2             730 550    9,5    

JLT ledbussar     1 208 000         -                  -             1 292 000    16,8         -      -      

JLT stadsbussar 2axl           833 400         10,8               833 400    10,8         -      -      

JLT stadsbussar 3axl           917 300         11,9               917 300    11,9         -      -      

JLT regionbuss           654 000            8,5           2 616 000    34,0         -      -      

JLT serviceresor         365 000              365 000            4,7               547 500    7,1             365 000    4,7    

Kommunerna         352 400              704 800            9,2           1 057 200    13,7             352 400    4,6    

Regionen            13 150    0,2            100 000            1,3               140 000    1,8                13 150    0,2    

Privatpersoner         500 000            6,5          1 000 000         13,0           1 500 000    19,5             500 000    6,5    

Övr. sektorer: 
privat näringsliv, 
övr. off. myndigh. 
& genomresande     1 000 000         13,0          1 500 000         19,5           2 000 000    26,0         1 000 000    13,0    

Totalt     3 438 550         44,9          6 074 500         79,0        10 903 400         141,7         2 230 550    29,0    

Framtid 

Idag Stort scenario Max scenario Min scenario   

Produktionskalkyl Prod. kg GWh Prod. kg GWh Produktion kg GWh Produktion kg GWh 

Jönköpings energi  
biogas - samrötning     1 125 000    15 20        2 000 000    27 

Jönköpings energi  
biogas - VA gas         530 000    7           530 000    7            530 000    7          530 000    7 

Sävsjö biogas 13 26 38 13 

Nya anläggningar 0 0 0 

Totalt 35 53 72 20 

Stort  
scenario Rimlig bedöming. Snabba tätortsbussar samt viss 

regiontrafik. Fördubbling av kommunernas och 
privatpersoners efterfrågan, viss ökning av övriga 
sektorer. Regionen ökar mycket för att kompensera 
etanolfordon 

Idag max 

Produktionskalkyl Prod. kg GWh 

Jönköpings energi  
biogas - samrötning 2185000 20 

Max  
scenario 

Låg sannolikhet. All kollektivtrafik på biogas. 
Tripplad efterfrågan hos privatpersoner och 
dubbling av övriga sektorer. Kommunerna ökar  
mycket för fossilfri fordonsflotta. Jönköpings energi  

biogas - VA gas 530000 7 

Sävsjö biogas 19 

Nya anläggningar 0 
Min  
scenario 

Möjligt. Om Jönköping lägger ned sin anläggning 
helt samt att regionen lämnar biogasen till samtliga 
bussar. 

Totalt 46 
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7. Slutsats
Det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. För 
eventuella max scenarier så krävs även nya anläggningar alternativt import av biogas från 
andra regioner. Producenterna i länet efterfrågar framförallt regional politisk vilja och 
långsiktighet för att våga göra investeringar i sina anläggningar. Tillgången på substrat till 
biogasanläggningarna är avgörande för konkurrenskraftig produktion av biogas. Därför är alla 
former av avfallsamarbeten regionalt bra, särskilt om det innebär att mer matavfall samlas in 
till biogasproduktion.  

Idag importeras biogas från Lidköping men också naturgas från andra platser till Jönköpings 
kommun medan Sävsjö biogas exporterar sin biogas. Här finns behov av, och goda 
möjligheter, att öka den inhemska efterfrågan så att det som produceras här inte behöver 
exporteras. 

De flesta kommuner har miljömål kopplade till tankstationer för biogas eller att förändra 
fordonsflottans klimatpåverkan. Tillgången till tankning lokalt är en gemensam nämnare för 
de kommuner och landsting i Sverige som ligger främst när det gäller låga klimatutsläpp från 
fordonsparker. 

Länstrafiken har identifierat linjer för regiontrafik samt även snabbare tätortstrafik som skulle 
kunna köras på biogas. Infrastrukturen för tankning av regionlinjerna kan användas för att 
sprida infrastrukturen regionalt till kommuner som idag saknar tankmöjligheter för 
personbilar. 

Stomlinjerna i Jönköping har inte diskuterats i denna rapport. Där finns större konflikter med 
elektrifiering och hybridisering så där har inga antaganden gjorts i dagsläget. Väljer man 
hybrider i någon omfattning så finns även gashybrider, vilket gör att biogas inte måste 
uteslutas vid tankar om elektrifiering. I framtiden kan också finnas möjligheter för avsättning 
av biogasen för framställning av vätgas. 

Idag finns god tillgång på fordon för gasdrift vilket bedöms finnas även inom överskådlig tid. 
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Bilaga 1 

1. Hur ser ni biogasproducenter i länet på nuläget och önskvärd framtid?

Göteborg Energi 
I dagsläget finns förutsättning att producera betydlig mer biogas i länet bara den lokala efterfrågan 
kommer igång. Större andelen av den biogas som produceras i Sävsjö i dag exporteras från regionen. 
När Sävsjö Biogas projekterade och uppförde biogasanläggningen var förhoppningen att merparten 
biogasen som tillverkades skulle användas regionalt. Vår förhoppning är att den lokala efterfrågan av 
biogas ökas så att biogasen kan användas i ett lokalt kretslopp. En lokal användning skulle öka 
miljönyttan av biogasen samt stärka ekonomin för Sävsjö Biogas genom bättre pris till 
biogasanläggningen tack vare lägre transportkostnader. 

Jönköping Energi 
Biogasen har möjliggjort en klimatsmart kollektivtrafik på de bärande stomlinjerna i stadstrafiken, 
med låga utsläpp av hälsopåverkande ämnen i stadsmiljön. Även andra verksamheter har relativt stora 
flottor av biogasfordon.  Verksamheten präglas av hög leveranssäkerhet och etablerad teknik i fordon 
och för distribution, vilket ger låga tekniska risker på kundsidan.  I nuläget är verksamheten starkt 
ekonomiskt pressad och riskerar att läggas ner.  I ljuset av detta har prioriteten i verksamheten ändrats 
från att successivt öka produktionen av biogas till att minimera de ekonomiska förlusterna, vilket har 
medfört att tillväxten av andelen biogas i bränslemixen har stannat upp. Låga oljepriser, vilka indirekt 
styr marknadspriset på gas, samt prispress på behandling av matavfall trycker ner intäkterna. I 
kombination med en resurskrävande produktionsprocess är det svårt att få ekonomin i balans. 
Otydliga långsiktiga politiska förutsättningar (mål, regelverk etc). både på nationell och regional nivå 
går det svårt att planera långsiktigt och att investera. 
En långsiktig avsättning för biogasen är den viktigaste planeringsförutsättningen för verksamheten. 
Kollektivtrafiken är den viktigaste kunden , den som kan ge en förutsägbar efterfrågan och som det 
även finns en politisk rådighet över på regional nivå. Övrig avsättning tillkommer men är mer 
svårförutsedd och svårare att påverka lokalt/regionalt. 
En ökad tillgång till substrat genom att insamlingssystem för matavfall byggs ut i fler kommuner är en 
annan viktig faktor. Här bör kommuner kunna samverka för att skapa en rationell logistik och effektiv 
användning av anläggningstillgångar. För en substratmarknad som har en prisnivå som fungerar 
långsiktigt för producenterna behövs även att det inte byggs fler produktionsanläggningar än vad 
marknaden tål utifrån tillgången till substrat.  
Det finns också behov av effektivare produktionsprocesser, vilket kräver investeringsmedel, som i sin 
tur kräver långsiktighet i förutsättningarna. Biogasbranschen är ung och det sker en teknikutveckling 
och teknisk mognad över tid. Kunskapen om hur man bygger rationella lösningar är helt annan idag än 
för 10-15 år sedan. Rötning av matavfall och återföring av näringsämnen till jordbruket bör vara en 
självklar del av en cirkulär ekonomi. Mycket talar i sak för biogas. Vi behöver ta hand om avfallet, 
fordonssektorn är den största utmaningen för att nå klimatmålen och näringsämnen behöver återföras 
till jordbruket. Tillgången till certifierad biogödsel begränsar möjligheten att utveckla den ekologiska 
livsmedelsproduktionen för att möta kundernas efterfrågan. 
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2 & 3. Hur ser ni på produktion idag? Möjlig maxproduktion idag? 
Maxproduktion om 5 år, 10 år. Ta även med alternativet för en ny 
rötningsanläggning i Jönköping. 

Göteborg Energi 
Produktionen idag är ca 1,32 miljoner Nm3/år vilket motsvarar ca 13 GWh/år. Möjlig maxproduktion 
1,9 miljoner Nm3/år, 19 GWh/år. Med viss investering kan den mängden fördubblas.  
Se ovan. Om marknaden växer kan biogasanläggningen investering i en kapacitetsökning för att 
dubbla produktionen. Om vi skulle veta att efterfrågan av biogas skulle vara större än detta om 10 år 
skulle Sävsjö Biogas ägare kunna göra ytterligare investeringar för att kunna öka produktionen av 
biogas ytterligare. 

Jönköping Energi  
2015 producerades 1655 ton biogas motsvarande ca 22 GWh. Maxproduktionen med hänsyn till 
nuvarande begränsning i uppgraderingskapacitet är ca 2000 ton biogas motsvarande ca 27 GWh 
(inklusive VA-gas 530 ton).  
Planeringen för att eventuellt bygga ny produktionskapacitet i Jönköping har fokuserats på att i första 
hand få ner produktionskostnaderna, inte att utöka kapaciteten. Produktionen är beroende på tillgången 
till substrat till rätt pris vilken är en begränsande faktor. Den anläggning som har studerats i en 
förstudie kan producera runt 2000 ton (27 GWh) biogas per år utöver den biogas som produceras från 
VA-slam, i dagsläget ca 530 ton per år (ca 7 GWh), vilket ger en total produktion på cirka 2530 ton 
eller 34 GWh. 

4. Vart levererar ni er biogas idag, vilka är era kunder? Andelar och
påverkan på affärsmodellen. 

Göteborg Energi 
Biogas levereras lokalt i Sävsjö till FordonsGas Sverige som har en tankstation i Sävsjö. Biogas 
levereras dessutom till E.ON som tar biogasen till tankstationer för biogas. På grund av bristande lokal 
efterfrågan transporteras biogasen utanför länet. De långa transporterna påverkar transportkostnaderna 
vilket innebär att kundens (E.ONs) betalningsförmåga för biogasen minskar. 

Jönköping Energi 
Den långsiktiga förutsägbarheten i efterfrågan som är viktig för att bedöma verksamhetens långsiktiga 
förutsättningar finns framförallt i avsättningen till kollektivtrafiken och kommunens (TK) fordon. 
Kund  Andel (%) 
Keolis 57 
TK avfall 6,8 
Fordonsgas Sverige 21,8 
Simsholmenmacken 
(via Fordonsgas 
Sverige)             

18,4 

5. Antaganden om prisbild/prisutveckling – nu, 5 år, 10 år?

Göteborg Energi 
Eftersom biogasen främst ersätter diesel utgår priset främst från det skattade dieselpriset. Jag har 
bifogat hur prisutvecklingen för Brent oljan enligt pristerminerna kommer att utveckla sig de närmaste 
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fem åren. Här är dock inte skatten inlagd men kurvan är svagt stigande. Viktiga delar för 
prisutvecklingen är vilka stödsystem som införs på statlig nivå samt vilka ekonomiska värden 
regionala och lokala offentliga aktörer sätter på ett lokalproducerat hållbart bränsle. Bild 

Jönköping Energi 
Vi har i våra kalkyler ett antagande om att gaspriset på fem års sikt ligger på ungefär samma nivå som 
idag, men korrigerat den allmänna prisutvecklingen. Verksamheten behöver periodvis också kunna 
tåla även lägre priser på en volatil marknad. Priset på 10 års sikt är ännu mer svårt att bedöma. Givet 
att efterfrågan på hållbara bränslen bör öka i kombination med att tillgången är begränsad så kan det 
indikera högre priser på sikt. I princip har dock den som använder biogasen idag hittills inte behov 
betala för det mervärde som biogasen ger för miljön, utan bränslet har prissatts likvärdigt med sin 
fossila motsvarighet. Kostnaden har i stället tagits ut i producentledet.  

6. Vad behöver ni producenter för att säkra er produktion?

Göteborg Energi 
För att biogasen skall kunna öka i länet behöver producenter ha en marknad som är större än 
produktionen av biogas i länet. För att vi producenter skall våga utveckla vår biogasproduktion genom 
att teckna avtal om att ta hand om avfall i regionen samt att investera i vår biogasproduktion behöver 
vi ha klara, långsiktiga och tydliga politiska mål om att öka efterfrågan av biogas. Dessa mål behöver 
brytas ned till verksamheter så att de får genomslag i tjänstemannabeslut. Det är oerhört viktigt att 
man i regionen tar ett eget ansvar att styra de transporter man själv kan styra över så att de använder 
den biogas som produceras i länet. Vi behöver veta att man i regionen ser att användning av biogas 
som en prioriterad del för att kunna få till det lokala kretsloppet samt den cirkulära ekonomin där vi 
återanvänder de resurser vi har i regionen och återför näringsämnen till lantbruket. 

Jönköping Energi 
Sammanfattningsvis ett regionalt politiskt ansvarstagande uttryckt ibland annat mål och policys osv., 
samordning utifrån en cirkulär resurshushållning där de olika intressenterna i systemet (insamling, 
produktion, kollektivtrafik etc.) utifrån det egna ansvaret arbetar för gemensamma mål och med en 
helhetssyn. Långsiktiga stabila avtal för gasleveranser och substrat är en första nyckelfaktor för en 
långsiktig satsning på biogas. Långsiktiga nationella spelregler är också viktigt. 
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CNG & LNG Stations in Europe

Some facts about the CNG / LNG
infrastructure in Europe

913Germany 1

1101Italy 3

173Austria 0

55Belgium 2

45Spain 17

163Sweden 6

147Netherlands 17

43France 2

105Bulgaria 0

8U.K. 9

108Czech Republic 0

136Switzerland 1

Public stations

© Copyright NGVA Europe, June 2016.
All information in this brochure has been provided by the manufacturers of the vehicles shown or from the information 
available on their official websites.
Photo credits: Shutterstock, LC3 Logistics, CNG Fuels, Primagaz, main OEMs.
Fuel cost per 100 km based on 1,10 €/Kg (H-Gas) (average European price).

NGVA Europe is the European stakeholder that promotes the use of natural gas 
and renewable methane as a fuel mainly in vehicles and ships.

It serves as a platform for the industry involved in the production and distribution 
of vehicles and natural gas. It defends their interests to European decision 
makers, to create accurate standards, fair regulations and equal market 
conditions. NGVA Europe creates networks with interested stakeholders to reach 
consensus on positions and actions. It also collects, records and communicates 
reliable facts and significant developments in the natural gas vehicle market.

It was founded in 2008 and has more than 140 members from 40 countries.

The catalogue offers a comprehensive overview of the current vehicles available, 
from light to medium and heavy duty, for both private and professional use. 
Smaller and lighter NGV’s are similar in price to an equivalent diesel version. The 
slightly higher price for a bigger and heavier vehicle will be recovered within a 
relatively short time.



Natural Gas Vehicles in Europe

What is a Natural Gas Vehicle, (NGV) ? 

Natural Gas Vehicles use Compressed 
Natural Gas (CNG) or Liquefied Natural 
Gas (LNG).  Natural Gas Vehicles emit 
less CO2 and less pollutants, compared 
to petrol or diesel vehicles. Natural Gas 
Vehicles should not be confused with such 
powered by propane (LPG), which is a 
fundamentally different fuel.

Where can I fill my car?

Depending on the country, an extensive 
network of refueling points is already 
available and increasing. Cars equipped 
to use CNG also drive on petrol. An 
increasing number of stations are also 
available for LNG, mainly used by trucks.

And…is it safe?

Using and refueling a Natural Gas Vehicle 
is as safe as any other car, but also easier 
and cleaner to handle. The refueling 
nozzle simply clicks onto the receptacle 
on the vehicle and you are ready to start 
filling. When the cylinder for the gas is full, 
the dispenser automatically shuts off.

Driving an NGV is  not 

different to a petrol  or 

diesel  car,  but  it  is  c leaner, 

more ec onomical  and better 

for  the environment.

What is natural gas?

Natural gas consists mainly of methane
and is either fossil in origin or produced
from renewable sources: Biomethane and 
synthetic natural gas (SNG). Natural gas 
and renewable methane can be mixed in 
any rate, up to 100%. Renewable methane 
is already blended with natural gas in 
many European countries, so the fuel for 
your vehicle may already contain gas from 
a renewable source.

What are the benefits of driving a Natural 
Gas Vehicle?

Driving on natural gas is safe, clean and 
more economical than petrol and diesel.
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Passenger Cars

Fiat
Punto Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,62 €

Fuel consumption per 100 km. 4,2 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 13.352 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 115 g/km

Range, CNG (petrol) 310 km (715 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Audi
A3 Sportback g-tron

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,63 €

Fuel consumption per 100 km. 3,3-3,6 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 26.450 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14,4 kg (50 lt.)

CO2 emission 88-92 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (960 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Audi
A4 Avant g-tron

Max. output, kW (hp) 125 (170)

Fuel costs per 100 km 4 €

Fuel consumption per 100 km. 4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) N/A

Fuel tank, CNG (petrol) 19 kg

CO2 emission 100 g/km

Range, CNG (petrol) 500 km (450 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Qubo Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 14.213 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 119 g/km

Range, CNG (petrol) 300 km (660 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
500 L Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 4,29 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 15.730 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14 kg (50 lt.)

CO2 emission 105 g/km

Range, CNG (petrol) 340 km (843 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Panda Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 3,41 €

Fuel consumption per 100 km. 3,1 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 12.122 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (35 lt.)

CO2 emission 85 g/km

Range, CNG (petrol) 350 km (760 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
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Passenger Cars

Lancia
Ypsilon Ecochic CNG

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 3,41 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 13,107 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (35 lt.)

CO2 emission 86 g/km

Range, CNG (petrol) 350 km (760 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 110 (150)

Fuel costs per 100 km 5,17 €

Fuel consumption per 100 km. 4,7-5,1 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 26.500 €

Fuel tank, CNG (petrol) 25 kg (15 lt.)

CO2 emission 129-139 g/km

Range, CNG (petrol) 510 km (150 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz
B-Class B 200 NGD

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 4,62 €

Fuel consumption per 100 km. 4,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT)       32.903 €

Fuel tank, CNG (petrol) 21 kg (12 lt.)

CO2 emission 115 g/km 

Range, CNG (petrol) 475 km (200 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Seat
Mii Ecofuel

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 12.550 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
500 L Living Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 4,29 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 17.697 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14 kg (50 lt.)

CO2 emission 105 g/km

Range, CNG (petrol) 359 km (843 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Seat
Leon TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5-3,6 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 23.140 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
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Seat
Leon ST TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,6 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 24.140 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
eco up!

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 12.950 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
load up!

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 13.950 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (10 lt.)

CO2 emission 80 g/km

Range, CNG (petrol) 381 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda
Citigo G-TEC

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 2,88 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 12.390 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,48 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 23.200 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 94 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (920 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda Octavia
G-TEC  (6 g.m. / 7 g.a.)

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,48 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 24.120 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (920 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda Octavia
Combi G-TEC  (6 g.m. / 7 g.a.)
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Volvo
V60 Bi-fuel (delayed OEM)

Max. output, kW (hp) 180 (245)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3 kg

Basic price Sweden (incl. VAT)  36.874 € 

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (67,5 lt.)

CO2 emission 116 g/km

Range, CNG (petrol) 400 km (1.000 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
Golf TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 23.825 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 92-94 g/km 

Range, CNG (petrol) 400 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
Golf TGI Variant

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 24.850 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 92-94 g/km 

Range, CNG (petrol) 401 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Passenger Maxi TGI manual & DSG

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 6,73/4,95 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3/4,5 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 25.341 €

Fuel tank, CNG (petrol) 37 kg (13 lt.)

CO2 emission 116/122 g/km

Range, CNG (petrol) 860/822 km (150/130 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Passenger TGI manual & DSG

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 4,51/4,84 €

Fuel consumption per 100 km. 4,1-4,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 23.425 €

Fuel tank, CNG (petrol) 26 kg (13 lt.)

CO2 emission 112/120 g/km

Range, CNG (petrol) 634/591 km (150/130 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
25.513 €

27.429 €

Several OEMs
announced new

CNG models coming
into the market

for 2017

Several OEMs
announced new

CNG models coming
into the market

for 2017
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Fiat
Panda Van

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km N/A

Fuel consumption per 100 km. 3,0 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 12.380 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (50 lt.)

CO2 emission 85 g/km 

Range, CNG (petrol) 400 km (778 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Doblò Natural Power

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 18.189 €

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (22 lt.)

CO2 emission 134 g/km

Range, CNG (petrol) 330km (300 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Basic price Italy (excl. VAT) 17.200 €

Fiat
Doblò Cargo Natural Power

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9 kg

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (22 lt.)

CO2 emission 134 g/km

Range, CNG (petrol) 330-450 (300) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Fiorino Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,4 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 14.930 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 119 g/km

Range, CNG (petrol) 300 km (660 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Running on CNG can be 50% more economical than petrol
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Volkswagen Caddy
Panel Maxi TGI & Automatic

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 6,27 €

Fuel consumption per 100 km. 4,1/4,3 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 24.895 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36/32 kg (13 lt.)

CO2 emission 112-116 / 122 g/km

Range, CNG (petrol) 803/760 km (200/120 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Combo 1.4 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9/5 kg

Basic price Germany (incl. VAT)  24.800 €

Fuel tank, CNG (petrol) 16,15 kg (22 lt.)

CO2 emission 134-138 g/km

Range, CNG (petrol) 325 km (+300 km petrol)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Combo Cargo 1.4 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9/5 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 22.978 €

Fuel tank, CNG (petrol) 22,1 kg (22 lt.)

CO2 emission 134-138 g/km

Range, CNG (petrol) 450 km (300 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Panel TGI & Automatic

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 4,51 €

Fuel consumption per 100 km. 4,0/4,1 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 22.979 €

Fuel tank, CNG (petrol) 25 kg (13 lt.)

CO2 emission 109-112 / 119-120 g/km

Range, CNG (petrol) 630/610 km (200/120 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
25.002 € 26.918 €

Natural gas technolgy
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Iveco
Daily Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km n/a

Fuel consumption per 100 km. 8,9 kg

Basic price (incl. VAT) n/a

Fuel tank, CNG (petrol) 39 kg (14 lt.)

CO2 emission 245 g/km

Range, CNG (petrol) 440 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Ducato Cargo Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km 9,46 €

Fuel consumption per 100 km. 8,6 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 32.800 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36 kg (15 lt.)

CO2 emission 234 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Ducato Panorama

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km 9,46 €

Fuel consumption per 100 km. 8,6 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 38.150 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36 kg

CO2 emission 234 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz Sprinter 
NGT Panel/Group Van (2-9 seats)

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 8,25-9,02 €

Fuel consumption per 100 km. 7,5-8,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 46.445 €

Fuel tank, CNG (petrol) 19-32 kg (15/100 lt.)

CO2 emission 202-224 g/km

Range, CNG (petrol) 250-430 (120-810) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz Sprinter 
NGT Pickup Van (w/double cabin)

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 8,25-9,02 €

Fuel consumption per 100 km. 7,5-8,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 46.457 €

Fuel tank, CNG (petrol) 19-45 kg (15/100 lt.)

CO2 emission 202-224 g/km

Range, CNG (petrol) 250-550 (120-810) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Iveco
Daily Cabinato Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km n/a

Fuel consumption per 100 km. 8,9 kg

Basic price (incl. VAT) n/a

Fuel tank, CNG (petrol) 39 kg (14 lt.)

CO2 emission 245 g/km

Range, CNG (petrol) 440 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
51.146 €
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Iveco  Stralis Hi Road LNG

Max. output, kW (hp) 243 (330)

LNG tank (CNG) 185 kg (42 kg)

Many large fleets in Europe are committed to natural gas.

Iveco  Stralis Hi Road CNG

Max. output, kW (hp) 243 (330)

CNG tank 198 kg (1320 lt.)

Iveco  Eurocargo Natural Power 12 - 16 Ton

Max. output, kW (hp) 150 (204)

CNG tank 81 kg (480 lt.)

Mercedes-Benz  Econic NGT

Max. output, kW (hp) 222 (302)

CNG tank 90 kg / option 105 kg
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LNG, perfect fuel for heavy duty transport

* 2x4 (8 pc) CNG tanks, total of 160 m3 = approx. 117 kilo of gas. 
(160 m3 divided by EU average fuel station kilo 1.37)

Scania  P/G 280/340 CNG

Max. output, kW (hp) 205 (280) / 250 (340)

CNG tank 100 kg (composite tanks) 130 kg (steel tanks)

Volvo  FE CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 90 kg - 120 kg*

Scania  P/G 280/340 LNG

Max. output, kW (hp) 205 (280 / 250 (340)

LNG tank 190 kg (one tank) 310 kg (double tanks)

Renault  D Wide CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 90 kg - 120 kg*
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Iveco Bus  Daily Citys CNG
(also available in intercity version)

MAN  Lion` s city CNG

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Max. output, kW (hp) 200 (272) - 228 (310)

CNG tank 42 kg

CNG tank 188-289 kg 

Scania  Interlink LD CNG

Max. output, kW (hp) 206 (280) or 235 (320)

CNG tank 200 kg

Scania  Citywide LE/LF CNG

Max. output, kW (hp) 206 (280) or 235 (320)

CNG tank 200-290 kg

Iveco Bus  Urbanway CNG
(also available Crealis CNG)

Max. output, kW (hp) 213-243 (290-330)

CNG tank 200-230 kg 

Mercedes  Citaro (G) NGT

Max. output, kW (hp) 222 (302)

CNG tank 160-320 kg
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* Hybrid (CNG-Electric)

Solaris  Urbino 12/15/18 CNG Solbus  Solcity CNG

Solbus  Solcity LNG Solbus  Solcity 18 LNG

Vectia  Veris.12.CNG *Van Hool  A 330 / A 360 CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

Max. output, kW (hp) 235 (320) Max. output, kW (hp) 235 (320)

Max. output, kW (hp) 180 (240)Max. output, kW (hp) n/a

CNG tank 205-274 kg

LNG tank (Cryogenic) 356-508 dm3 LNG tank (Cryogenic) 356-508 dm3

CNG tank n/aCNG tank n/a

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 365 kg 
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