
En guide om  
GAS til  
transport

– en genvej til grøn transport
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• Gas er det billigste CO2-neutrale brændstof,  
hvad enten det er biogas eller naturgas med  
biogascertifikater.

• Gas giver mindre støj.

• Gaskøretøjer er en fuldt modnet teknologi –  
i modsætning til alle andre teknologier til  
alternative drivmidler.

• Alternativet eldrevne tunge køretøjer koster  
væsentligt mere og er ikke helt teknisk modne.  
Hertil kommer usikkerhed om batterilevetid.

• Kørsel på gas er støtte til den lokale  
biogasproduktion.
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Hvorfor vælge  
naturgas/biogas til transport?
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1990’erne 

Naturgas til transport er ikke nyt. 

I 1930’erne fandt man i området 

omkring Frederikshavn forekomster 

af naturgas. På grund af krigen og 

brændstofrationering fandt man 

naturgassen interessant som alterna-

tivt brændstof til køretøjer. 

Ved udgangen af 

1941 var der 220 last-

biler, 5 personbiler, 45 

busser og 1 fiskekut-

ter på naturgas.

Efterfølgende er der gjort 

flere forsøg med naturgas 

som alternativt drivmiddel.  

I 1986 gjorde HT forsøg med 

konvertering af en bus til 

gasdrift. I perioden 1986-

1989 var Vejle kommune 

med i et forsøgsprojekt med 

naturgas til bybuskørsel. 

Forsøget gennemførtes 

parallelt med et lignende 

forsøg hos Esbjerg Bytrafik. 

Historien 
– hvornår begyndte det i Danmark?
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1980’erne 

     

1990’erne 

i dag

I starten af 1990’erne gjorde gasselskaberne og DGC forsøg med 

konvertering af et mindre antal servicevogne til naturgasdrift. 

DGC fortsatte driften af deres servicevogn frem til starten af 

00’erne. Medio 1990’erne gjorde Vejle kommune forsøg med en 

decideret naturgasbus.  

I Danmark er naturgas til 

transport således ikke noget 

nyt. De tidlige forsøg viste, 

at teknologien endnu ikke 

var moden, men med de se-

neste 15 års udvikling er der 

gjort store fremskidt, der 

har modnet teknologien.  

Naturgas blev genintrodu-

ceret i transportsektoren i 

Danmark i 2011, da det loka-

le gasselskab på Fyn åbnede 

en naturgastankstation og 

samtidig overgik til naturgas 

i deres servicebiler. Herefter 

har udviklingen taget fart. 

Der findes nu i Danmark 

(ultimo maj 2015) 10 offent-

ligt tilgængelige tankstatio-

ner med flere på vej og 167 

naturgaskøretøjer.



Naturgasdrevne køretøjer er den billigste vej til store CO2-besparelser på 

transport. Naturgas er det fossile brændsel (kul, olie og naturgas), der har 

den laveste CO2-udledning. Naturgas kan give en CO2-besparelse på op til 

23 % i forhold til diesel og benzin. Benyttes biogas, kan CO2-besparelsen 

endda komme over 100 %. Gas er et renere brændsel end diesel, og gas-

drift medfører normalt også en reduktion i udledningen af fx NOx, kulilte 

(CO) og partikler. 

Naturgasmotorer har typisk et lavere støjniveau end dieselmotorer. Især 

for tunge køretøjer som skraldebiler og busser, der benyttes i byområder, 

er forskellen mærkbar. Gas vil derfor medvirke til et lokalmiljø med min-

dre støj til glæde for beboere, chauffører og buspassagerer. 

Biogas 
Biogas kan produceres ud fra restprodukter fra landbrug, rensningsanlæg 

og forgasning af affald. Biogas er en vedvarende energikilde, der regnes 

for CO2-neutral, og kan i visse tilfælde medføre en negativ CO2-udledning. 

Det skyldes, at gyllen, som biogassen fx fremstilles fra, indeholder metan, 

der ellers ville være blevet frigivet på marken. Metan er en kraftigere driv-

husgas end CO2, hvorfor forbrænding af metan, fx ved brug i et gaskøre-

tøj, vil medføre lavere klimapåvirkning.

 

I Danmark er det p.t. (2015) ikke muligt at tanke biogas direkte. Biogas 

anvendes indirekte ved hjælp af biogascertifikater. Ved at købe biogas- 

certifikater garanteres det, at der produceres og indføres en tilsvarende 

mængde biogas til naturgasnettet. Det medvirker til en øget efterspørgsel 

efter biogas og giver et ekstra incitament til biogasproduktion – der kan 

simpelthen ikke købes flere certifikater, end der er biogas til. 

Miljøfordele
– ved gasdrevet transport
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Tryktankene med komprimeret naturgas er normalt placeret på taget af gasbusser
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Globalt set er der omkring 20 mio. naturgaskøretøjer, og sikkerheden 

anses for at være fuldt på højde med sikkerheden ved benzin- og  

dieselkøretøjer. 

Komprimeret naturgas (CNG) opbevares i tryktanke, som har en levetid på 

15-25 år, men som ekstra sikkerhed kræves der regelmæssig inspektion. 

På gastanke findes sikkerhedsanordninger, som sikrer, at trykket i tanken 

ikke overstiger det tilladte ved brand. Ved brand aflastes trykket i tanken, 

ved at gassen lukkes ud i et passende tempo. 

Gas er normalt lugtfri, men tilsættes et lugtstof, før den distribueres ud  

til forbrugerne. Derved kan eventuelle lækager let opdages, længe før  

der kan opstå en farlig situation. Naturgasudslip vil stige til vejrs, hvori-

mod flydende brændstof vil blive liggende på jorden og her udgøre en  

brandfare. 

Sikkerhed 
– er det sikkert at køre på gas?



Naturgas eller biogas til 

transport anvendes enten 

i komprimeret eller flydende 

form. For naturgas kaldes det 

CNG (komprimeret) og  

LNG (flydende) og for biogas  

CBG (komprimeret) og  

LBG (flydende). 

Gassen komprimeres eller gøres  

flydende for at få den til at fylde  

mindre. Herved opnås en højere energitæthed og en længere rækkevidde.

CNG er komprimeret til ca. 200 bar og opbevares derfor i tryktanke. LNG 

skal opbevares ved ca. -162 °C, for at gassen kan holdes flydende. LNG er 

bedst egnet til tunge køretøjer med et kontinuert forbrug og behov for 

ekstra stor rækkevidde. I dag har gasbusser og gaslastbiler en rækkevidde 

på op til 700 km på gas. Tunge køretøjer er normalt af typen mono-fuel. 

Lette gaskøretøjer er normalt af typen bi-fuel, der betyder, at både gas og 

benzin kan bruges. Med de to tanke kan lette gaskøretøjer opnå række-

vidder over 1000 km.  

 

I Danmark har fokus været på CNG til 

køretøjer, og det er CNG, der kan købes 

på tankstationerne. P.t. (2015) er det 

ikke muligt at købe LNG til køretøjer i 

Danmark, men i udlandet findes en-

kelte LNG-tankstationer. Inden for EU 

arbejdes der på at åbne tværgående 

korridorer, hvor LNG-tankning er mulig 

med passende afstand.

Gas til transport 
– CNG, CBG og LNG
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Energiindholdet i 1 liter diesel svarer til  
5 liter CNG og 1,8 liter LNG

SEAT har bl.a. bi-fuel-modeller
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Udbud af køretøjer 
– på det danske marked

En del bilproducenter har lanceret gaskøretøjer på det danske marked.

I det efterfølgende er der en oversigt over de producenter, der leverer 

gasversioner i Danmark pr. juni 2015. En mere detaljeret oversigt findes  

på www.gasbiler.info eller hos forhandlerne.

Busser
– Scania

– MAN

– Mercedes-Benz/Evobus

– Iveco/Irisbus

– Solaris

 
Lastbiler/skraldevogne
– Mercedes-Benz

– Scania

– Iveco

– Volvo

 
Varevogne
– Fiat (Doblo Cargo, Fiorino, Punto)

– Mercedes-Benz (Sprinter)

– VW (Caddy Maxi)

 
Personbiler
– Fiat (500L, Panda)

– Mercedes-Benz (B200, E200)

– Seat (Mii)

– Subaru (Legacy, Outback)

– VW (Up!, Golf, Golf Variant, Touran)



Gastankstationer 
– hvor kan jeg tanke mit gaskøretøj?

www.gasbiler.info har en oversigt over  
gastankstationer i Danmark

Vejskilt, der viser, at der findes en  
CNG-tankstation

I Danmark findes der nu 10 offentligt tilgængelige gastankstationer. 

Gasselskaberne arbejder på at anlægge flere tankstationer, og der er i 

øjeblikket kendskab til planer for fire nye.  

Tankstationerne er typisk blevet placeret, i forbindelse med at kommuner 

eller andre aktører har ønsket at indkøbe et større antal gaskøretøjer som 

erstatning for dieseldrift. 

Der findes to typer gastankstationer, såkaldt fast fill (hurtig påfyldning) 

og slow fill (langsom påfyldning). En slow fill-løsning er som regel billige-

re end en fast fill-løsning, ligesom den vil have lavere driftsomkostninger. 

Der kan ligeledes spares ventetid, da tankningen sker, når køretøjet ikke 

er i drift. Slow fill anvendes ofte, når man har en større flåde af køretøjer, 

der kan nøjes med en tankning i døgnet. Ofte anvendes en kombination 

af både slow og fast fill. Det er i situationer, hvor enkelte køretøjer i vogn-

parken har behov for en ekstra daglig tankning. 
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Eksempel på lille  
hjemmefylde- 
station beregnet  
til ét køretøj

Små fyldeanlæg 

Der findes små optankningsenheder til brug ved private hjem eller hos 

virksomheder, hvor det kun er nødvendigt at tanke et lille antal (lette) 

køretøjer. Herved er der mulighed for at etablere gastankning, hvor der 

er et behov. Enhederne er oftest af slow fill-typen og har en begrænset 

kapacitet.  

 

Omkostningerne for tankning på de små fyldeanlæg vil afhænge af den 

lokale naturgas- og elpris, da naturgassen og elektriciteten tages fra den 

eksisterende installation, og omkostningerne vil blive lagt til naturgas- og 

elregningen.
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Gaskøretøjer 
– mono-fuel, bi-fuel eller dual-fuel

Gaskøretøjer kan enten bygges som gaskøretøjer fra fabrikken, såkaldt 

OEM, eller der kan ske en konvertering af et eksisterende køretøj til gas-

drift. For omkring 20 år siden fandtes kun konverterede køretøjer, men 

EU-markedet er i dag baseret på OEM-køretøjer. Det skyldes miljøkrav,  

og at konverterede køretøjer ofte har en nedsat ydelse.  

Gasmotorer
Til gaskøretøjer findes tre typer motorer: mono-fuel, bi-fuel og dual-fuel. 

Hver type motor har sine egenskaber. Tunge køretøjer vil normalt være 

mono-fuel, hvor lette køretøjer vil være bi-fuel. 

 
Mono-fuel

En mono-fuel-motor er dedikeret til ét brændstof, fx gas eller diesel. 

Ulempen er, at køretøjet kun kan køre på ét brændstof, så det skal være 

tilgængeligt i det område, hvor køretøjet benyttes. Til gengæld kan mo-

toren og køretøjet optimeres til det ene brændstof. Fx udnyttes naturgas-

sens høje oktantal på 130. Brændstofsystemet kan også være simplere,  

da det kun skal håndtere ét brændstof. 

 
Bi-fuel

En bi-fuel-motor kan køre på to brændstoffer, fx gas og benzin. Driften 

sker på enten det ene eller det andet brændstof. En bi-fuel-motor udmær-

ker sig ved at have muligheden for at skifte mellem to brændstoffer, fx 

hvis et af brændstofferne ikke er tilgængeligt i et område. Desuden er  

det muligt at vælge det billigste af brændstofferne. Ulempen ved en bi- 

fuel-motor er, at der kræves et mere avanceret brændstofsystem, som kan 

håndtere begge brændstoffer. Desuden kan der ikke udføres helt samme 

optimering til et enkelt brændstof som ved mono-fuel. En bi-fuel-motor 

kan have et større forbrug end en mono-fuel-motor. 
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Dual-fuel

En dual-fuel-motor benytter to brændstoffer, men i modsætning til en 

bi-fuel-motor benytter en dual-fuel-motor begge brændstoffer samtidig. 

Dual-fuel med gas vil være en kombination af gas og diesel. Motoren vil 

ved lav last køre med en høj andel diesel, op mod 100 %, som reduce-

res med lasten. Der vil altid være en lille mængde diesel i motoren, som 

benyttes til at antænde gassen. Dual-fuel egner sig kun til langturskørsel 

uden for byområderne, da diesel-andelen ellers vil være for høj. 

Tunge køretøjer vil normalt  
være mono-fuel, hvor motoren  
kun kan køre på ét brændstof

Lette køretøjer vil normalt være 
bi-fuel, hvor motoren kan køre 
på to brændstoffer, fx gas og 
benzin

13



        14

Gas til transport 
– i andre lande

Selvom udrulningen af naturgas og biogas til transport i Danmark først 

er begyndt inden for de seneste år, er gaskøretøjer ikke noget nyt. Der 

findes på verdensplan over 22 millioner gaskøretøjer, som kan tanke på 

mere end 26.600 gastankstationer fordelt på 86 lande. Det er derfor ikke 

ny teknologi.  

 

Gaskøretøjer har tidligere især været udbredt i lande uden for EU, hvor 

der har været stor forskel på naturgasprisen og benzin-/dieselprisen, men i 

EU er der de seneste år kommet større efterspørgsel efter køretøjer til gas. 

Figurerne viser udviklingen af gastankstationer og 
gaskøretøjer i EU28-landene i årene 2008-2014
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Praktiske erfaringer 
– gasdrevne skraldebiler i København  

• Gas blev valgt, fordi det er den billigste måde at opnå  
CO2-neutral drift, der er Københavns Kommunes mål i 
2025. Alternativet eldrift er dobbelt så dyrt og er ikke  
en færdigmodnet teknologi.

• Økonomi: Et udbud med ca. 20 gasskraldevogne  
resulterede i et tilbud om gasdrift uden meromkostning  
i forhold til diesel!

• Københavns Kommune har positive erfaringer med et  
indledende forsøg med fire skraldebiler på Amager.

Københavns Kommune overgår til gasdrift med biogas- 
certifikater i 90 % af deres skraldebiler i 2016.  
Jens Purup fra Københavns Kommunes Teknik- og  
Miljøforvaltning oplyser: 

Foto: HMN Naturgas



Økonomi 
– gas sammenlignet med diesel

Afgørende for økonomivurderingen er, hvilket alternativ der sammenlignes 

med: Er det diesel- eller eldrift?  Hvis det drejer sig om CO2-neutral trans-

port, er alternativet i øjeblikket kun direkte eldrift, og ifølge Københavns 

Kommunes erfaringer er eldrift for tiden dobbelt så dyr som gas og er en 

ikke færdigudviklet teknologi. Hidtil har investeringsomkostningerne været 

lidt højere for gaskøretøjer end for tilsvarende dieselkøretøjer. Merprisen 

for busser er p.t. ca. 50-150.000 kr., afhængig af størrelse, konfiguration og 

antal indkøbte køretøjer. For lastbiler er merprisen ca. 100-200.000 kr. Ten-

densen har været faldende merpriser, og det forventes, at denne udvikling 

fortsætter i takt med den stigende udbredelse af gaskøretøjer.

Cases - bus og lastbil 
Til belysning af økonomiforholdene viser tabellerne eksempler på cases for 

hhv. en bybus og en distributionslastbil. Lastbilcasen er baseret på Scania 

P-serien til distribution, som kan ombygges til fx renovationskørsel.

Bybussen 

Udregningerne for bybussen viser, at der er en meromkostning på 24.963 

kr./år, svarende til 0,37 kr./km. I forhold til de samlede omkostninger på 

1.665.850 kr./år ligger merudgifterne i størrelsesorden 1-2 % af de samle-

de omkostninger. Overgang til gasbybusser ses derfor at give en beskeden 

merpris. Yderligere kan usikkerheder som brændstofpriser og -forbrug have 

indflydelse på, hvorvidt dette tal skal være større eller mindre.

Lastbilen 

For casen med en lastbil ses der en meromkostning på 8.240 kr./år eller 0,22 

kr./km. Det svarer til en merudgift på ca. 1 % af de samlede omkostninger. 

Igen vil en række usikkerheder have indflydelse på, hvorvidt denne omkost-

ning ændres til fordel for gas eller diesel. Især den tilbagelagte strækning 

(50.000 km/år) vil have indflydelse på besparelsen/meromkostningerne, da 

flere kilometer ved de antagne parametre vil være i gassens favør.
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Mercedes-bus
Diesel CNG

Model
Mercedes  
12 m diesel

Mercedes  
12 m CNG

Forskel (CNG 
i forhold til 
diesel)

Årlig kørsel [km] 67.000

Heraf bykørsel [%] 80

Antal brugsår [år] 6

Anskaffelsespris [kr.] 1.551.180 1.751.180 200.000

Forventet brugt værdi [kr.] 292.487 330.199 37.712

Brændstofforbrug pr. 100 km  
[Diesel: l, Gas: m3]

41,60 45,00

Brændstofpris ekskl. moms  
[Diesel: pr. l, Gas: pr. m3]

8,59 7,50

Brændstofudgift [kr./år] 239.443 226.085 -13.358

Dæk, vask, vedligehold [kr./år] 120.600 123.950 3.350

Afskrivning, gennemsnit [kr./år] 209.782 236.830 27.048

Renteudgifter [kr./år] 53.736 60.659 6.923

Totalomkostninger [kr./år] 1.630.887 1.655.850 24.963

Totalomkostninger [kr./km] 24,34 24,71 0,37

Scania P280-lastbil
 Diesel CNG  

Model
Scania P280 
Diesel  
(Distribution)

Scania P280 
CNG  
(Distribution)

Forskel (CNG 
i forhold til 
diesel)

Årlig kørsel [km] 50.000 

Heraf bykørsel [%] 30

Antal brugsår [år] 6 

Anskaffelsespris [kr.] 951.180 1.051.180 100.000

Forventet brugt værdi [kr.] 268.235 296.435 28.200

Brændstofforbrug pr. 100 km  
[Diesel: l, Gas: m3]

39,86 43,12  

Brændstofpris ekskl. moms  
[Diesel: pr. l, Gas: pr. m3]

8,59 7,50  

Brændstofudgift [kr./år] 171.222 161.670 -9.552

Dæk, vask, vedligehold [kr./år] 65.000 67.500 2.500

Afskrivning, gennemsnit [kr./år] 103.348 114.214 10.866

Renteudgifter [kr./år] 37.391 41.318 3.927

Totalomkostninger [kr./år] 863.711 871.951 8.240

Totalomkostninger [kr./km] 17,22 17,44 0,22

Kilde: Energistyrelsen – ”Rammevilkår for gas til tung vejtransport” (2014). Bemærk, at der siden 
2014 kan være sket ændringer i anskaffelsespriser, brændstofpriser, brændstofforbrug mv. 
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Andre anvendelser 
– i transportsektoren

Foruden køretøjer til vejtransport findes der andre fartøjer, som  

benytter naturgas, i Danmark er det fortrinsvis skibe.

Gasanvendelse i skibe 
Til større skibe anvendes af pladsmæssige årsager kun LNG. Kun mindre 

fartøjer, som fx havnebusser, vil passende kunne anvende CNG.

 

I Danmark findes der på nuværende tidspunkt én indenrigsnaturgas- 

færge, nemlig Samsøfærgen, der sejler mellem Sælvig og Hou. Færgen  

er forsynet med dual-fuel-motorer, så der også kan anvendes marine- 

dieselolie (MDO). Den sejler på importeret LNG og bunkrer i Hou. Idéen  

er, at færgen senere skal sejle på flydende biogas (LBG) produceret på 

Samsø. Flere LNG-drevne skibe er på vej til levering til danske skibsredere, 

som beskrevet i DGC-notat – ”LNG-drevne skibe i EU-landene”.

Samsøfærgen er første danske indenrigsfærge på naturgas 
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Foto: Samsø Rederi
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Rammevilkår for gas til tung vejtransport 
Rapport af Energistyrelsen, 2014  
Kan hentes på www.ens.dk 

Gasdrift av fordon 
Brochure af Energiforsk, 2014 
Kan hentes på www.sgc.se  

The decision Makers’ Guide to Natural Gas Vehicles 
Rapport af European Commission 

Gasbiler.info 
Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside med information  
om gas til transport i Danmark 
www.gasbiler.info 

NGVA Europe 
Europæisk interesseorganisation for gas til transport  
www.ngvaeurope.eu

Få mere information

Dansk Gasteknisk Center a/s 
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm 
Tlf. 2016 9600 • www.dgc.dk • dgc@dgc.dk


