
Biogass til transport
Kjøretøy og rammebetingelser



Kjøretøy for biogass – hva 
finnes på markedet?

Tilgjengelig i de fleste kjøretøyklasser



Van Hool ExquiCity 18 og 24 meter
• 206 kW gassmotor
• Batteri på 36 kWh
• 2 elmotorer på 180 kW hver  

Buss og minibuss (NGVA 2017)



Lastebil (NGVA 2017)



Personbiler (NGVA 2017 og begrenset av 
nybilvelgeren til Statens Vegvesen) 



Personbiler (NGVA 2017) 

•Audi, Fiat, Mercedes-Benz, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen og Volvo 
har alle personbiler med gass som alternativ

• Fullt mulig å bygge om personbiler på bensin til også benytte biogass.

•Nye modeller som er på vei er Opel Astra, Seat Ibiza og Volkswagen 
Polo
• Motor som trolig kommer tilgjengelig for VW Polo er en 1 liter TGI motor med 

turbo som gjør 90 hk



Oppsummering transport

• 2.662.910 personbiler
• Ca. 10% er elektrifisert

• 461.498 varebiler
• Ingen reelle alternativer på elektriske varebiler

• 75.238 lastebiler
• Alternativer for korttransport, langtransport underveis
• Biogass er en gryteklar løsning, med store motorer tilgjengelig og flere underveis

• 16.258 busser
• Type 1 passer bra elektrifisert 
• Type 2 har biogass som alternativ i dag
• Utviklingen fortsetter



Rammebetingelser – hva må 
til?



1. Forutsigbarhet for markedet 

• Ingen veibruksavgift i dag

• Skeivhet i subsidiering mellom våre naboer
• Dansk biogass vs. Svensk og Norsk biogass
• Danmark har produksjonsstøtte
• Norge og Sverige har avgiftsfritak/-reduksjoner

• Utjevning av støtte til biogassproduksjon og bruk er viktig

• Enova
• Støtte for kjøp av batteri- og hydrogenelektriske varebiler
• Gjennomført ny rapport: «Muligheter og barrierer for økt bruk av biogass til 

transport i Norge»

• CO
2
-fond

https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/CCBDF9D3198D44BEA705CFC1847AB2C8.pdf&filename=Muligheter%20og%20barrierer%20for%20%20%C3%B8kt%20bruk%20av%20biogass%20til%20transport%20i%20Norge.pdf
https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/CCBDF9D3198D44BEA705CFC1847AB2C8.pdf&filename=Muligheter%20og%20barrierer%20for%20%20%C3%B8kt%20bruk%20av%20biogass%20til%20transport%20i%20Norge.pdf


2. Konkurransedyktig i bruk

• Bompenger
• Det er åpent for at biogass kan ha bomfritak eller rabatter i bompengeringer

• Klimaetaten i Oslo har i «Forslag til handlingsplan for å nå mål om vridning av kjøretøy fra fossilt 
til fornybart/utslippsfritt» anbefalt å «Fatte vedtak om at tunge biogasskjøretøy (>3500 kg) skal 
ha gratis takstklasse i bompengeringen».

• Dagens differensieringer i bompengeringer baserer seg på Euro VI og Euro V og 
eldre, ikke drivstoff i tillegg men fullt mulig å implementere

• Parkering
• Østfold fylkeskommune tilbyr gratis parkering til alle gasskjøretøy på lik linje med 

batteri- og hydrogenelektriske biler. Gratis lading er fjernet. 

• Infrastruktur
• Spredt infrastruktur og i konsentrerte områder
• Klimasats



3. Konkurransedyktig i innkjøp

• Volkswagen Caddy Comfortline 1,4 TGI 110hk Comfortline (Gass/Bensin)
• Uten avgifter og moms, biogass er dyrest etterfulgt av diesel og bensin

• Laveste CO2-, og NOx-avgift 

• Vektavgift trekker opp
• 154 kg som skiller til bensin og 84 kg til diesel

• Avgift pr. kg mellom 1201-1400 kg koster kr 66,05,- mens avgift pr. kg mellom 1401-1500 kg 
koster kr 206,41,-. Økning på ca. kr 200,-, neste vekttrinn er kun en økning på ca. kr 34,-/kg.

• Ble nevnt på konferanse i Oslo at biogasslastebil kan koste så mye som kr 
200.000,- mer enn tilsvarende diesel versjon

Bensin Biogass Diesel

Kr 329.900,- Kr 335.700,- Kr 321.300,-



Oppsummering 

1. Forutsigbarhet for markedet 

2. Konkurransedyktig i bruk

3. Konkurransedyktig i innkjøp
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