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Diesel och bensin är idag de vanligaste fordonsbränslena. Tyvärr 
behöver vi markant minska vår klimatpåverkan och då kan vi inte 
fortsätta köra på fossila drivmedel. Förnybar bensin, diesel och 
varianter på dessa räcker endast till att ersätta en liten del av det 
fossila vi använder idag och kommer under överskådlig framtid 
behövas i gamla fordon och i sådana fordon där det finns inga 
eller få alternativ, som till exempel arbetsmaskiner och flygplan. 

Biogas i form av fordonsgas är ett klimatsmart, hållbart och 
kostnadseffektivt drivmedelsalternativ som finns tillgängligt redan 
idag. I Sverige finns närmare 40 olika fordon till försäljning som 
tillsammans spänner över hela spektrat från små personbilar till 
större lastbilar. Denna broschyr är en vägledning till dig som fun-
derar på att köpa personbil eller lätt transportbil som drivs med 
fordonsgas.

I dagsläget finns omkring 180 tankställen runtom i landet. 
Det gör det lätt att tanka biogas på de flesta ställen i Götaland, 
Svealand och längs norrlandskusten. Dessutom byggs det nya 
tankstationer på flera platser. Normalt kan den som tankar välja 
att bara få biogas men på vissa platser tankas blandning med 
en mindre del naturgas. I genomsnitt innehåller fordonsgasen i 
Sverige cirka 80 % förnybar biogas och branschen har som mål 
att all fordonsgas är förnybar år 2030. I Sverige finns det cirka 
53 000 gasfordon, i övriga Europa finns det cirka 35 gånger fler 
vilket medför att det är lätt att köra på gas i 
många länder i Europa. Gasa på!

Fordonsgas:

Enkelt, hållbart, prisvärt
– och allt mer etablerat
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Den förnybara delen av fordonsgasen, 

biogas, är normalt 50–100 procent 

beroende på var du tankar. I genomsnitt 

är andelen över 80 procent i Sverige. Du 

som kund kan välja att köra helt fossilfritt, 

genom att köpa 100 procent biogas. Då 

för fordonsgasleverantören in mer biogas 

i fordonsgasen, som när du väljer grön el.

Nära 90 procent av biogasen som 

används i fordon i Sverige kommer från 

restprodukter och avfall med svenskt 

ursprung. Biogasproduktion ger också 

stora mängder biogödsel som kan er-

sätta konstgödsel på våra svenska åkrar 

och gynna det ekologiska jordbruket. 

Eftersom biogasproduktionen sker 

lokalt bidrar det också till fler jobbtillfäl-

len i Sverige. Genom att köra på biogas 

bidrar du alltså till ett lokalt kretslopp 

av näringsämnen, växthusgaser och 

pengar. Allt fler kommuner och regioner 

börjar därför ställa krav på biogas.

Köpa och köra gasbil
De flesta av de större biltillverkarna 

erbjuder i dag bilar med gasdrift och 

antalet modeller ökar. Ett av de främsta 

argumenten för att byta från diesel- eller 

bensinbil till gasbil är miljöfördelarna. När 

biogas ersätter fossilt bränsle innebär det 

väsentligt minskade utsläpp av växthus-

gaser. 

Även när fordonsgasen du tankar 

består av naturgas reduceras utsläppet 

av växthusgaser i viss mån, jämfört 

med om du hade kört på bensin eller 

diesel. Ett gasfordon kostar något 

mer än motsvarande dieselvariant, en 

fabrikstillverkad gasbil cirka 10 000–20 

000 kr mer, och en efterkonverterad 

mellan 30 000 och 50 000 kr mer. Jäm-

fört med andra typer av fordon som kan 

drivas med förnybara drivmedel, som el 

och vätgas, är fordonen relativt billiga 

varför även förare som kör förhållan-

devis lite bör överväga ett gasfordon. 

Bränslekostnaden per mil är generellt 

något lägre för en gasbil än för en 

bensinbil. Fordonsgaspriserna varie-

rar dock mellan olika delar av landet. 

Aktuella gaspriser återfinns bland annat 

på www.gasbilen.se.

I allmänhet är räckvidden för en gasbil 

mellan 25–55 mil.

Gasbilar behöver inte servas oftare 

än bensinbilar, men eftersom gasbilarna 

än så länge är relativt få kan service vara 

mindre lättillgänglig.

Tankställen är främst koncentrerade 

till områden med lite mer trafik då de är 

relativt dyra att bygga. Med snart 200 

tankställen i landet kan tankningsinfra-

strukturen sägas vara relativt väl ut-

byggd. Läs mer om tankställen på sidan 

10 och 11.

Om du funderar på att skaffa gasbil 

bör du ta reda på vilka statliga och kom-

munala subventioner som för närvarande 

är aktuella. Under 2018 införs Bonus 

Malus-systemet, som ger dig som privat-

kund 10 000 kronor i bonus vid köp av 

en ny gasbil.

Biogas – närproducerat och hållbart bränsle



Personbilar
Bränsleförbrukningen för en gasbil skrivs vanligen ut i kilogram. Energimässigt motsvarar ett kilo fordonsgas ca 1,5 liter bensin. Den bränsleförbrukning som anges i broschyren 
gäller blandad körning och gasdrift. Observera att bränsleförbrukning och räckvidd kan variera med körstil. 

Audi A4 Avant g-tron 
Cirka pris: från 389 800 kronor
Bränsleförbrukning: 3,8 kg/100km
Räckvidd: 50+40 mil (gas+bensin)
Effekt: 170 hk 
Euro NCAP krocktest: 5/5
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel

Audi A3 sportback g-tron 
Cirka pris: från 264 000 kronor
Bränsleförbrukning: 3,4 kg/100km
Räckvidd: 40+90 mil (gas+bensin)
Effekt: 170 hk 
Euro NCAP krocktest: 5/5
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel

Audi A5 sportback g-tron 
Cirka pris: från 427 700 kronor
Bränsleförbrukning: 4 kg/100km
Räckvidd: 50+45 mil (gas+bensin)
Effekt: 170 hk 
Euro NCAP krocktest: Ingen uppgift
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel

Fiat Doblò
Cirka pris: från 222 990 kronor
Bränsleförbrukning: 4,9 kg/100 km
Räckvidd: 33+30 mil (gas+bensin)
Effekt: 120 hk 
Euro NCAP krocktest: 3/5
Antal passagerare: 6 

Fiat Punto 
Cirka pris: från 164 900 kronor
Bränsleförbrukning: 4,2 kg/100 km
Räckvidd: 31+71 mil (gas+bensin)
Effekt: 70 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4

Ford C-max 1.0 Ecoboost Biogas
Cirka pris: från 198 00 kronor
Bränsleförbrukning: 4,0 kg/100 km
Räckvidd: 28 mil+108 mil (gas+bensin)
Effekt: 90/100 hk (Gas/Bensin) 
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4

NY NY



Ford Focus 1.0 Ecoboost Biogas
Cirka pris: från 176 000 kronor
Bränsleförbrukning: 3,3 kg/100 km
Räckvidd: 28+115 mil (gas+bensin)
Effekt: 90/100 hk (Gas/Bensin) 
Euro NCAP krocktest: 5/5
Antal passagerare: 4 

Ford Mondeo Kombi 
Cirka pris: Ingen uppgift
Bränsleförbrukning: 4,6 kg/100 km
Räckvidd: 30+105 mil (gas+bensin)
Effekt: 140/160 hk (Gas/Bensin) 
Euro NCAP krocktest: 5/5
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel

Ford Kuga
Cirka pris: Ingen uppgift
Bränsleförbrukning: 5,8 kg/100 km
Räckvidd: 30-40+80  (gas+bensin)
Effekt:  160/180 hk (Gas/Bensin) 
Euro NCAP krocktest: 5/5
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel

Opel Combo Tour 
Cirka pris: från 178 500 kronor
Bränsleförbrukning: 4,9 kg/100 km
Räckvidd: 30+33 mil (gas+bensin)
Effekt: 120 hk 
Euro NCAP krocktest: Ingen uppgift
Antal passagerare: 4

Priser anges inkl moms. Priserna avser nya bilar. Observera att priserna kan skilja mellan olika handlare. Prisuppgifter per den 28 december 2017. Mer information om gasbilar 
och biogas finns exempelvis på gasbilen.se eller miljofordon.se. Reservation för ev fel.

Opel Astra Enjoy 
Cirka pris: från 216 900 kronor
Bränsleförbrukning: 6,5 kg/100 km
Räckvidd:  29 + i.u mil (gas+bensin)
Effekt: 110 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4

Fler gasfordon på gång
SEAT lanserar Ibiza (fr 147 700 
kr) och SUV:en Arona (bilden 
ovan, prisuppgift saknas) i gas-
utförande under 2018.



Personbilar forts.

Suzuki Swift
Cirka pris: från 159 900 kronor 
Bränsleförbrukning: 3,3 kg/100 km
Räckvidd: 24 mil (gas) + 84 mil (bensin)
Effekt: 85 hk
Euro NCAP krocktest: 4/5 (säkerhetspaket) 
Antal passagerare: 3
Kan fås med automatväxel
Kan fås med 4WD

Suzuki Vitara
Cirka pris: från 229 900
Bränsleförbrukning: 3,4 kg/100 km
Räckvidd: 44+90 mil (gas+bensin)
Effekt: 126 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel
Kan fås med 4WD

Seat Leon 
Cirka pris: från 209 900 kronor 
Bränsleförbrukning: 3,5 kg/100 km
Räckvidd: 40+90 mil (gas+bensin)
Effekt: 110 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4

Skoda Octavia G-TEC
Cirka pris: från 226 700 kronor 
Bränsleförbrukning: 3,5 kg/100 km
Räckvidd: 40+90 mil (gas+bensin)
Effekt: 110 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel

Seat Mii
Cirka pris: från 152 900 kronor
Bränsleförbrukning: 2,9 kg100 km
Räckvidd: 38+22 mil (gas+bensin)
Effekt: 68 hk 
Euro NCAP krocktest: 5/5
Antal passagerare: 4 

Suzuki Ignis
Cirka pris: Ingen uppgift 
Bränsleförbrukning: 3,3 kg/100 km
Räckvidd: 33 mil (gas) + 69 mil (bensin)
Effekt: 83 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 (säkerhetspaket)
Kan fås med automatväxel

Utökad räckvidd med extra gastankar finns som tillval till samtliga Suzukis gasdrivna modeller.



Suzuki S-cross
Cirka pris: från 212 900 kronor 
Bränsleförbrukning: 3,6 kg/100 km
Räckvidd: 33 mil (gas) + 85 mil (bensin)
Effekt: 108 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel
Kan fås med 4WD

Volkswagen eco up! 
Cirka pris: från 162 500 kronor
Bränsleförbrukning: 2,9 kg/100km
Räckvidd: 38 mil (gas) + 22 mil (bensin)
Effekt: 68 hk 
Euro NCAP krocktest: 5/5
Antal passagerare: 3

Volkswagen Golf
Cirka pris: från 227 500 kronor
Bränsleförbrukning: 3,5 kg/100km
Räckvidd: 43+94 mil (gas+bensin)
Effekt: 110 hk 
Euro NCAP krocktest: 5/5
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel

Volkswagen Polo
Cirka pris: från 179 900 kronor 
Bränsleförbrukning: 3,1 kg/100km
Räckvidd: 39+ ca 80 mil (gas+bensin)
Effekt: 90 hk 
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4

Volkswagen Golf Sportkombi TGI
Cirka pris: från 235 000 kronor 
Bränsleförbrukning: 4,4 kg/100km
Räckvidd: 43+92 mil (gas+bensin)
Effekt: 110 hk 
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4
Kan fås med automatväxel

Volkswagen Caddy 
Cirka pris: från 233 300 kronor
Bränsleförbrukning: 4,1 kg/100km
Räckvidd: 45 mil (gas) + 13 mil (bensin)
Effekt: 110 hk 
Euro NCAP krocktest: 4/5
Antal passagerare: 4 (7 i Maxi-utförande)
Kan fås med automatväxel

MEST 
SÅLD



Transportbilar går att få i ett 

stort antal olika konfigurationer, 

som exempelvis skåp- 

eller flakvariant och andra 

egenskaper. Pris, lastkapacitet, 

förbrukning mm kan därför 

variera stort. Informationen 

ska ses som ett exempel för 

varje modell. Transportbilar 

har utöver gastanken normalt 

även bensintank av varierande 

storlek.

Personbilar forts.

Fiat Doblo Cargo
Cirka pris: från 232 200 kronor
Bränsleförbrukning: 4,9 kg/100 km
Räckvidd: 33+30 mil (gas+bensin)
Effekt: 120 hk 
Maxlast: 905 kg
Antal passagerare: 1 

Fiat Ducato 
Cirka pris: 373 000*
Bränsleförbrukning 8,8: kg/100 km
Räckvidd: 40+10 mil (gas+bensin)
Effekt: 136 hk (350 Nm) 
Maxlast: Omkring 1 ton
Antal passagerare: 3
Finns även i minibussutförande.
*L2H2, Nordic edition, ca 10 m3, 1 ton last

Ford Transit Connect
Cirka pris: från Ingen uppgift
Bränsleförbrukning: 4,3 kg/100 km
Räckvidd: 28+107 mil (gas+bensin)
Effekt: 88 hk 
Maxlast: Omkring 700 kg
Antal passagerare: 2

Lätta transportbilar

Volvo V60/V90 Bi-fuel
Cirka pris: från 336 800/363 900 kronor 
Bränsleförbrukning: 4,3/4,5 kg/100 km
Räckvidd: 39+105/40+80 mil (gas+bensin)
Effekt: 245 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 4

Opel Zafira 1.6T CNG
Cirka pris: från 274 900 kronor
Bränsleförbrukning: 4,7 kg/100 km
Räckvidd: 53+15 mil (gas+bensin)
Effekt: 150 hk
Euro NCAP krocktest: 5/5 
Antal passagerare: 6

Kan köpas 

till och med 

våren 2018

Kan köpas 

till och med 

våren 2018



Mercedes-Benz Sprinter
Cirka pris: från 431 600 kronor
Bränsleförbrukning: 9,3 kg/100 km (Tillval för extra 
gasräckvidd finns). Räckvidd: 18+75 mil (gas+bensin)
Effekt: 120 hk 
Maxlast: 1340 kg
Antal passagerare: 1 (finns som minibuss). 

Opel Combo 
Cirka pris: från 200 750 kronor
Bränsleförbrukning: 4,9 kg/100 km
Räckvidd: 30+33 mil (gas+bensin)
Effekt: 120 hk 
Maxlast: 950 kg
Antal passagerare: 1 

Volkswagen Caddy
Cirka pris: från 209 700 kronor
Bränsleförbrukning: 5,7 kg/100 km
Räckvidd: 44+21 mil (gas+bensin)
Effekt: 109 hk 
Maxlast: 560 kg
Antal passagerare: 1 
Kan fås med automatväxel

Volkswagen Eco Load Up 
Cirka pris: från 200 533 kronor
Bränsleförbrukning: 2,9 kg/100 km
Räckvidd: 38+22 mil (gas+bensin)
Effekt: 68 hk 
Maxlast: 400 kg
Antal passagerare: 1 

IVECO Daily (B-körkort) 
Cirka pris: från 373 350 kronor
Bränsleförbrukning: ingen uppgift
Räckvidd: 35+30 mil (gas+bensin)
Effekt: 136 hk (350 Nm) 
Maxlast: 1000 kg
Antal passagerare: 2
Finns även i minibussutförande.

Lätta transportbilar

Tillfälligt 

säljstopp delar 

av 2018 p.g.a. 

modellbyte

Vill du köra lastbil, 
buss eller andra 
tunga fordon på 
biogas? 
Kontakta tillverkarna så 
får du veta mer. Vilka 
som tillverkar tyngre 
fordon med gasdrift 
kan du exempelvis hitta 
på NGVA Europe:s 
webbplats.  

w
w

w
.ngva.eu
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Eksjö
JönköpingLadda ned app med kartor över alla Sveriges 

gastankställen, se nästa sida.

Här tankar du fordonsgas

Bensin

Diesel

Biogas

170 km

100 km

150 km

0 km

I exemplet jämför vi tre likvärdiga bilar 
med ungefär samma motorer för att ge 
en översiktlig bild av räckvidden för de 
olika bränslena.

Så här långt kommer 
du för 100 kronor

Praktiskt taget alla gasbilar 
har, förutom sina gastankar, 
även en vanlig bensintank. 
Gastankarnas volym varie-
rar mellan olika bilmodeller, 
liksom bensintankens. På 
marknaden finns det både 
fabrikstillverkade gasbilar 
och bensinbilar som har 
konverterats till gasdrift. 

I fabrikstillverkade gasbilar 
är gastankarna normalt integrerade i karossen för att inkräkta 
så lite som möjligt på bilens innerutrymmen. I tankarna förva-
ras gasen under tryck, upp till 200 bar. Tankning sker genom 
att ett munstycke låses fast på bilens gasnippel för säker 
överföring av gasen. Gasnippeln sitter bakom tanklocket.

Så fungerar gasbilen

...nästan alla olika typer av fordon kan 
fås med gasdrift. Bussar, lastbilar, båtar, 
lastfartyg,  tåg, traktorer och andra 
arbetsfordon. Alla bensindrivna fordon 
kan konverteras till gasdrift. Smart!

Källa: Google maps 
och gasbilen.se

Visste 
du att...



Gasmacken
En app  som visar både Sveriges och även övriga Europas gastankstäl-
len. 

FordonsGas Sverige 
Hitta närmaste tankställe, håll dig uppdaterad gällande priser och driftstör-
ningar, och få aktuella nyheter direkt i mobilen.

Fordonsgas - E.ON
Appen där Sveriges alla tankstationer för biogas, fordonsgas och natur-
gas finns samlade. Hitta närmaste tankstation via GPS eller bläddra bland 
stationerna stad för stad. Träffarna markeras på en karta tillsammans med 
en tydlig vägbeskrivning. 

Gasmackar i mobilen – Svensk Biogas
En app där du enkelt kan hitta närmaste mack för biogas och få en 
vägbeskrivning. Du kan också se var du kan tanka biogas i olika städer.

Gasmackar
Hjälper dig att hitta gasmackar i din närhet och ger dig information om 
dessa, t.ex. öppettider och pris.

www.rjl.se/energikontoret
- Energikontor Norra Småland, ett av 15 regionala energikontor i Sverige, 
är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå 
sina energi- och klimatmål. Energikontoret är också en viktig aktör för att 
informera och utbilda olika målgrupper i energifrågor. Energikontoret har 
tagit fram denna broschyr i samarbete med Biogas Öst.

www.biogasost.se
Biogas Öst är en storregional samverkans-organisation som verkar 
för hållbar regional utveckling i Uppsala, Västmanland, Södermanland, 
Örebro, Stockholm och Östergötlands län. Biogas Öst har sammanställt 
faktan i denna broschyr.

www.energigas.se/www.gasbilen.se
- Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som 
arbetar för en ökad användning av energigaserna. Fakta om fordonsgas, 
gasfordon, karta över tankställen mm.

www.miljofordon.se 
- Fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga 
lastbilar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar.

Appar och länkar

Här presenteras de företag från vilka bilderna har lånats. Företagen äger samtliga 
bildrättigheter och i de fall där bilderna är Creative Commons-licensierade bifogas också 
länkarna där bilderna fanns tillgängliga vid tillfället för lån. Företagen i fråga har inte deltagit 
i framtagandet av denna broschyr och har således ingen koppling till projektet. 
Bilderna har inte redigerats men kan ha beskurits.

Omslagsbild, foto: Audi AG
Citroen – http://www.mynewsdesk.com/se/citroen_sverige/images/citron-ne-
mo-bild-2-10494
Ford – http://www.mynewsdesk.com/se/ford/images/ford-kuga-vignale-690992
Iveco Sweden AB – http://www.mynewsdesk.com/se/iveco/images/nya-iveco-dai-
ly-327841
Opel – http://media.opel.com/media/intl/en/opel/photos.detail.html/content/Pages/galle-

ries/intl/en/opel/vehicles/commercial-vehicles/combo.html
Peugeot Sverige – http://www.mynewsdesk.com/se/renault/images/nya-kangoo-ex-
press-223545, http://www.mynewsdesk.com/se/renault/images/renault-kangoo-
ze-270-km-nedc-750856, http://www.mynewsdesk.com/se/peugeot/images/
peugeot-partner-710802, http://www.mynewsdesk.com/se/peugeot/images/sverigepre-
miaer-foer-fler-varianter-av-populaera-peugeot-partner-484701 
Volkswagen Personbilar Sverige AB – http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/
images/nya-vw-caddy-maxi-skaap-bild-2-6391, http://www.mynewsdesk.com/se/
volkswagen/images/up-657422
SEAT – http://news.cision.com/se/seat-sverige/i/arona-133,c2303688
Bilder har också lånats från Audi AG, Nissan Nordic Europé Oy, Ford Motor company 
AB , Fiat Group Automobiles Sweden AB, Opel Sverige AB, Mercedes-Benz AB,  Suzuki, 
Volkswagen Group Sverige AB

Bildkällor



Broschyren har tagits fram av Energikontor 
Norra Småland inom ramen för projektet 
Kraftsamling Biogas II, i samarbete med Biogas 
Öst. 
Materialet baseras på information från 
fordonstillverkarnas webbsidor samt från 
miljofordon.se, gasbilen.se mm. Fordonspriser 
är angivna inklusive moms.

Känner du till något som är på gång inom 
gasbilsbranschen eller någon modell som vi har 
missat? Då får du gärna höra av dig till oss på 
e-post energikontoret@rjl.se.
Broschyren kan laddas ned kostnadsfritt på vår 
webbplats www.rjl.se/energikontoret.

Reservation för ev. felaktigheter.

www.rjl.se/energikontoret @energikontornorrasmaland @energikontoret @energikontoret

Om gasbilsbroschyren

Energikontor Norra Sm
åland februari 2018

#biogasbil
#klimatbonusbil
#enriktigmiljöbil

Välj gas för miljön
Kraftigt minskad miljöpåverkan - mer än halverade koldioxidutsläpp jämfört med bensin och diesel.

Renare luft - genom minskade utsläpp av kväveoxider och skadliga partiklar
Användning av förnybara resurser - biogas som används i svenska fordon framställs nästan 

uteslutande från svenskt avfall och svenska restprodukter.


