


Biogas består av ca 97 procent metan. Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material som kan vara sorterat
matavfall, energigrödor eller avloppsslam. Biogasen ingår i det naturliga kretsloppet eftersom den framställs ur
restprodukter eller förnyelsebar råvara från till exempel jordbruket. När gasen förbränns i bilens motor ger den
inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Detta gör biogas till det mest miljövänliga bränslet i dag.

Även andra förbränningsrester och utsläpp så som NOX, SOX, partiklar och polyaromater blir väsentligt lägre vid
gasförbränning jämfört med bensin och diesel.

Biogas är betydligt billigare än bensin per mil. Fordonsskatten är också upp till hälften så låg för biogasbilar. I
flera kommuner parkerar du gratis. Kör du tjänstebil är förmånsvärdet mycket lägre än för motsvarande bensin-
och dieseldriven bil.

Gasbilar är lika säkra som andra fordon. De är krocktestade och godkända enligt samma säkerhetsregler (Euro NCAP)
som för alla andra bilar. Tankarna är väl skyddade och extremt tåliga.

Biogas är lättare än luft så om ett utsläpp skulle ske stiger gasen snabbt uppåt och späds till en ofarlig halt.

Det är enkelt att tanka biogas. Tryck på knappen och tanken fylls på tre till fyra minuter för en personbil. 

1Nm3 biogas = 9,8 kWh
1 liter bensin = 8,8 kWh
1 Nm3 biogas motsvarar mer än 1,1 liter bensin

Antändningstemperaturer: 
Biogas 540° C
Bensin 228° C
Diesel 260° C

Personbilar
Volkswagen Passat TSI EcoFuel www.volkswagen.se
Volkswagen Touran 2.0 Eco Fuel
Volvo V70 AFV Bi-Fuel www.volvo.se
Opel Zafira 1.6 CNG Turbo ecoFlex www.opel.se
Fiat Grande Punto NP www.fiat.se
Ford Focus www.ford.se
Mercedes B 170 NGT www.mercedes.se

Transportbilar
Fiat Doblò Skåp 1.6 Natural Power www.fiat.se
Mercedes Sprinter www.mercedes.se
Volkswagen Transporter Eco BiFuel Skåp www.volkswagen.se
Volkswagen Caddy Life EcoFuel

www.linde-gas.se
www.gasinfo.se
www.miljofordon.se
www.gasbilen.se
www.cleantruck.se

Förutom i Sverige, bedriver Linde verksamhet i övriga nordiska länder och Baltikum. Linde tillverkar och 
marknads-för industrigaser och specialgaser för alla ändamål, samt tillhandahåller service och utbildning i 
bland annat sä-kerhet. I samarbete med kunderna utvecklas nya lösningar för ökad lönsamhet, bättre kvalitet 
och minskad miljö- påverkan. 
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3 Biogas. Ren naturkraft.
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Miljövänligt

Ekonomiskt

Säkert

Enkelt

Fakta om biogas 

Exempel på 
gasdrivna fordon

Mer information

Linde Gas – norra Europas 
ledande industrigasbolag 




