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TILLVERKNING 
PÅGÅR

av världens bästa  
fordonsbränsle  

BIOGAS

HOPPAS DU förStått Att biOgAS är SkitbrA! 
Men visste du det här?

Sverige har bestämt sig för att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 
2030. Alltså inga bilar på bensin eller diesel.

Under ett år producerar två kossor med kalvar råvara (koskit) som 
kan ge bränsle till 1500 mil för en vanlig familjebil.

Du kan minska din klimatpåverkan med minst 70 % om du kör på 
biogas jämfört med bensin och diesel.

Att satsa på en biogasbil är förmodligen ett av de mest effektiva 
sätten att minska sitt personliga fotavtryck och göra verklig 
klimatnytta här och nu.

biogas hjälper till att uppfylla minst 10 av 16 nationella 
miljökvalitetsmål. 

i Sverige finns det snart 50 000 fordon på gas och 160 publika 
tankstationer.

I vår del av Sverige görs biogas till stor 
del på gödsel från djur. Öland har fler 
kor än människor – mycket skit att göra 
något bra av!

Matrester hör hemma i den gröna 
påsen och får nytt liv som råvara vid 
biogastillverkning. 

I en rötkammare jobbar mikrobakterierna 
stenhårt för att bryta ner materialet – här 
bildas också  den klimatsmarta gasen.

För att kunna köra på gasen 
måste den tvättas och nå en högre 
metanhalt – det kallas uppgradering.

Snart kan alla tanka biogas på Öland när 
det första tankstället står klart hösten 2017.  
De flesta linje- och skolbussar kommer 
köras på biogas de närmaste 10 åren.

En bonus i biogasprocessen är att 
gödseln har kvar sina egenskaper som 
gödningsmedel. Den kan också ersätta 
konstgödsel på åkrarna. 
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Ett skitsmart kretslopp



BIOGAS
Ett rent och skitbra  

fordonsbränsle

Biogas – vad är det?
Biogas är ett smart energislag: effektivt, klimatneutralt, lokal-
producerat och en del av kretsloppet. Biogas bildas i naturen 
bland annat i sumpmarker och i magen på idisslare. I industriell 
miljö görs  biogas på restprodukter som till exempel gödsel, 
matrester och fiskslam. Mikroorganismer bryter där ner organiskt 
material i en syrefri miljö. Kolhydrater, fetter och proteiner blir 
till metan och koldioxid. För att kunna använda biogasen som 
fordonsbränsle behöver gasen uppgraderas. Biogas kan också 
användas för värme- och elproduktion.

Är det farligt och krångligt?
Det är inte farligare att köra bil på gas än på till exempel bensin. 
Systemet för gasen är slutet och skulle det bli ett läckage blandas 
gasen ut i luften. Biogas är lättare än luft och stiger uppåt, till 
skillnad från bensin vars ångor stannar vid marken. I gastanken 
finns det en ventil som stänger vid läckage och en smältsäkring 
som tömmer bränsletanken vid brand. Biogas luktar inte så gott  
eftersom ett luktämne tillsätts i produktionen – så om det läcker 
märks det snabbt. Att tanka biogasbil är enkelt, lite som att 
pumpa ett cykeldäck.

Är det dyrt?
Fordonsgas mäts och säljs i kilo.  Energiinnehållet i fordonsgas 
är högre än i bensin vilket betyder att du kommer längre 
med 1 kilo fordonsgas jämfört med 1 liter bensin. Priset på 
fordonsgas varierar men är likvärdigt med eller billigare än 
bensin. Miljönyttan får du på köpet. En gasbil är skattebefriad 
de första fem åren. En tjänstebil med biogas har dessutom 
sänkt förmånsskatt. Biogas är det enda svensktillverkade 
fordonsbränslet och bidrar till lokala arbetstillfällen.

Är det verkligen så klimatsmart?
Biogas är idag det bästa alternativa fordonsbränslet. Den 
koldioxid som en biogasbil släpper ut tillhör den naturliga 
kolcykeln och bidrar inte till den globala uppvärmningen. 
Om biogas görs på öländsk gödsel leder det även till minskat 
läckage av näringsämnen till luft, mark och vatten – det är bra 
för Östersjön och vår närmiljö. Lokal biogasproduktion minskar 
dessutom behovet av konstgödsel och skapar smarta kretslopp. 

Okey, men jag vill ha en häftig bil...
Det finns en stor bredd av biogasbilar. Kanske blir du förvånad 
om du kollar utbudet av dagens bilmodeller? Biogas är helt 
enkelt coolt, rent och skitbra! Du kan läsa mer om biogas som 
fordonsbränsle på www.gasbilen.se.

biOgAS
Vad, hur & varför?
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Ottenby

Gräsgård

körA biL På Skit OCH
bANANSkAL?!  
Så här långt kan du köra med gödsel och 
bananskal i tanken

256 st bananskal eller 75 kg kogödsel

620 st bananskal eller 179 kg kogödsel

144 st bananskal eller 59 kg kogödsel

547 st bananskal eller 165 kg kogödsel

235 st bananskal eller 66 kg kogödsel

 

 


