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Fremsyn har udarbejdet en serie på tre baggrundsrapporter for de danske leverandører af 
bionaturgas til transport. Rapporterne undersøger forskellige aspekter ved udvikling af bionaturgas 
til transport i Danmark. 

• Emissioner fra tung transport – en sammenligning af biogas og biodiesel. 
• Biogas til transport i 2020 – potentiale for udrulning af biogas til tung transport. 
• Avancerede biobrændstoffer til tung transport – økonomiske konsekvenser ved 

målopfyldelse fra biogas, bioethanol og biodiesel. 
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1. Biogas til transport i 2020 

Biogas har et stort uudnyttet potentiale til at levere målopfyldelse af de 
danske forpligtigelser for omstilling til vedvarende drivmidler. Inden for 
de næste 10 år er det muligt at omstille køretøjer i den tunge 
transportsektor svarende til 10 % af det samlede danske forbrug af 
brændstof til landtransport.  

Anvendelsen af bionaturgas i den tunge danske transportsektor ligger i dag på et 
beskedent niveau langt under det europæiske gennemsnit.  

Køretøjer der anvender bionaturgas som drivmiddel har en begrænset rækkevidde 
sammenlignet med konventionelle brændstoffer, og da infrastrukturen af gastankstationer 
endnu er begrænset forventes bionaturgas fortrinsvist at være et attraktivt drivmiddel for 
flåder af køretøjer der er placeret på fælles depoter. Følgende typer af tunge køretøjer er 
derfor analyseret: 

• Busser i kollektiv trafik. 
• Renovation. 
• City-transport. 

Inden for de næste 10 år er der potentiale til at opnå et samlet årligt biogasforbrug på 300 
mio. Nm3 for busser, renovationsbiler og city-transport. Det svarer til omkring 10 % af det 
samlede danske forbrug af brændstof til landtransport.  

En stor del af den kollektive bustrafik vil komme i udbud i løbet af de næste par år, og her vil 
det være oplagt at forsøge at introducere biogas. På lidt længere sigt vil der desuden kunne 
afsættes en stor mængde biogas inden for city-transport, såfremt infrastrukturen udbygges 
og incitamenterne til at skifte fra diesel til gas forbedres. 

Ved at analysere vilkårene frem til 2026 er der fundet følgende:  

• 7,7 mio. køreplanstimer kommer i udbud i den kollektive bustrafik svarende til ca. 
4000 busser og et biogaspotentiale på 90 mio. Nm3 i 2026. 

• 1000 renovationsbiler vil potentielt kunne udskiftes med biogas svarende til et 
årligt biogas forbrug på 13,2 mio. Nm3 i 2026. 

• Potentiale til at omlægge city-transport til biogas på op mod 440 mio. transport-km 
årligt svarende til et årligt biogasforbrug i 2026 på 203 mio. Nm3. 
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1.1. Baggrund 

Der er et stort uforløst potentiale for gas til transportsektoren. Især inden for busser i 
kollektiv trafik, renovation og city-transport er der muligheder for at udrulle biogas som 
erstatning for diesel. Fælles for de tre områder er, at de opererer over begrænsede afstande 
og samtidigt hovedsageligt inden for de større byer, hvor en tilstrækkelig veludbygget 
infrastruktur eksisterer.  

Den kollektive busdrift udbydes af kommuner og regioner via trafikselskaberne med 
kontrakter på en varighed af 4-10 år. Det giver gode muligheder for fornyelse af køretøjerne 
ikke mindst i forhold til implementering af biogasbusser. Driften af dagrenovation udbydes 
af kommunerne via affalds- og forsyningsselskaber med kontrakter på mellem to og otte år.  

Inden for city-transport ligger en større udfordring i at få implementeret køretøjer, der kører 
på alternative drivmidler såsom bionaturgas. Det primære fokus her er ofte på 
driftsomkostninger til køretøjer og brændstoffer, og der opleves begrænset vilje til at betale 
det ekstra, som grønne løsninger såsom bionaturgas koster. På trods af at investeringer i 
f.eks. gaslastbiler på længere sigt kan betale sig, er man ikke villig til at betale den ekstra 
anskaffelsesomkostning. 

I det offentlige er der generelt større villighed og mod til at investere i grønne løsninger og 
alternative drivmidler. Det offentlige spiller en vigtig rolle i den bæredygtige udvikling, og 
politiske prioriteringer gør i mange tilfælde, at man fra det offentliges side kan vælge de 
grønne løsninger, selvom de ikke altid er de billigste. Derfor er kollektiv trafik og renovation 
oplagte for bionaturgas.  

Et godt eksempel, hvor man har valgt gas, kan findes i forbindelse med, at Københavns 
Kommune overgik til gasdrift med biogascertifikater i 90 % af deres skraldebiler i 2016. Her 
begrunder Jens Purup fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning valget 
således 1: 

• 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. 

For at potentialet kan realiseres, vil det være nødvendigt med en udbygning af 
infrastrukturen for tankning af gas. Hvor mange tankstationer der er behov for, er ikke 
klarlagt i denne rapport, men med de opsatte kriterier for bussers relevans for gas, vil der 
som minimum være behov for tankstationer i Aarhus, Randers og Esbjerg.  

Inden for city-transport ligger en større udfordring i at få implementeret køretøjer, der kører 
på alternative drivmidler, da der her ikke er samme vilje til at betale det ekstra som grønne 
løsninger koster.  

                                                           
 

1 Citat fra pjecen ”En guide om gas til transport” udgivet af DGC. Link.  

http://www.dgc.dk/sites/default/files/filer/publikationer/gas_transport.pdf
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Der er et stort potentiale for biogas inden for tung transport frem til 2030. For at indfri 
potentialet er der nogle udfordringer, som skal løses. I den offentlige sektor gælder det om 
at implementere grønne køretøjer i offentlige udbud, mens det i den private transportsektor 
gælder om at gøre det økonomisk attraktivt at investere i biogaskøretøjer. 

Løses disse udfordringer, er det samlede potentiale i den tunge transportsektor som vist i 
Figur 1.

 
Figur 1: Den potentielle udvikling i årlige biogasforbrug i Danmark indenfor renovation, busser i den kollektive trafik 
og city-transport beregnet ud fra metode 2. Den stiplede del viser et yderligere potentiale såfremt biogas til 
transport generelt medregnes (metode 1). 

1.2. Formål  

Formålet med dette arbejdsnotat er at: 

• Klarlægge omstillingspotentialet for biogas i den tunge transportsektor. 
• Vurdere muligheden for 0,9 % målopfyldelse for Danmark i 2020 ved biogas i tung 

transport. 
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2. Gas til tung transport 
2.1. Værdikæden 

Gas som alternativt drivmiddel til køretøjer har et stort potentiale, specielt inden for tung 
transport. Teknologien er moden og veludviklet, og den udgør ikke nogen større 
sikkerhedsmæssig risiko end benzin og diesel. Gasdrevne køretøjer støjer mindre og 
udleder færre drivhusgasser og NOX. Biogas har en suveræn klimaperformance og et stærkt 
økonomisk potentiale i forhold til andre brændselsalternativer for den tunge transport.  

Forhandlingerne om efterfølgeren til VE-direktivet, som skal træde i stedet for det 
eksisterende i januar 2021, er i fuld gang, og biogas ser ud til at få en stærk position og en 
stærk mulighed for at levere målopfyldelse for Danmark. 

Der er en række policy-muligheder for implementering af rammevilkår til sikring af 
Danmarks målopfyldelse af det nye VE-direktiv, og den efterfølgende udformning af disse 
vil få stor betydning for biogassens muligheder som drivmiddel. 

I efteråret 2016 blev der i Biobrændstofloven vedtaget et iblandingskrav på 0,9 % avanceret 
biobrændsel fra 2020 i landtransportsektoren. I det nye VE-direktiv forventes det, at 
målopfyldelsen for avancerede biobrændsler gradvist vil stige til 3,6 % i 2030. De 
avancerede biobrændsler vil ikke omfatte førstegenerationsbrændsler (1G) som PME, RME 
og SME og heller ikke produkter produceret fra animalske restprodukter som AFME.  

Biogas produceret fra f.eks. madaffald, gylle og halm kvalificeres som et avanceret 
biobrændsel, hvorfor det vil være oplagt til at levere målopfyldelse. Ydermere giver 
andengenerationsbiogas dobbelt (2G) CO2-fortrængning, da det dels erstatter emissioner 
fra fossile brændsler, men samtidig også afdampning af klimagasserne metan og lattergas 
fra affaldet. Det giver en dobbelt effekt, som gør at brug af 2G-biogas netto ligefrem har 
negative emissioner af klimagasser – der fjernes mere end der udledes. 

Der findes to former for biogas til transport: LBG (flydende biogas) og CBG (komprimeret 
biogas). Indtil videre er kun CBG tilgængelig i Danmark fra i alt 16 eksisterende 
gastankstationer. Certifikatordninger sikrer anvendelse af bionaturgas, som er biogas der 
er opgraderet, injiceret og distribueret via naturgasnettet. Tankstationerne er tilsluttet 
naturgasnettet og forholdsvis jævnt fordelt i landet. De steder, hvor der ikke er naturgasnet 
i nærheden, vil det dog ikke være muligt at få CBG gastankstationer. Disse områder er 
primært Djursland, samt mellemstore øer som Lolland, Falster og Bornholm. Derudover er 
der endnu ingen gastankstationer i Sydvestjylland, i Østjylland, på Sydsjælland og på 
Vestsjælland. 

 



Biogas til transport i 2020 

 
 
 

FREMSYN  5  
 

 
Figur 2: Kort over eksisterende og planlagte gastankstationer i Danmark, januar 20162. 

Andre muligheder for tung transport 
De nuværende vedvarende drivmidler til tung transport er primært biogas, el og biodiesel. El 
er dyrt i anskaffelse og teknologien er ikke moden endnu. Rækkevidden er begrænset, 
hvilket gør at, el kun er relevant på kortere ruter i de større byer. Derudover er el ikke 
klassificeret som avanceret biobrændsel, hvorfor det ikke kan bidrage til fremtidig 
målopfyldelse. Biodiesel findes hovedsageligt som 1G og bidrager ikke til målopfyldelse. 
Alternative dieselprodukter, som er klassificeret som avanceret biobrændstof, inkluderer 
Fischer-Tropsch-biodiesel (FT), men dette er dyrt og produceres ikke i Danmark.  

Kommunerne er interesserede i elbusser i de større byer, hvor det er muligt pga. kortere 
ruter. På disse ruter vil der være konkurrence mellem gas- og elbusser, såfremt der ønskes 
busser der kører på alternative drivmidler. 

Dual-fuel-motorer, hvor motoren kan køre på både diesel og gas eller benzin og gas, er 
relevante specielt i forhold til lastbilstransport. Muligheden for at køre på både gas og 
flydende brændstof vil øge rækkevidden og samtidig muliggøre, at lastbilerne også kan 

                                                           
 
2 Dansk Gas Forening (2016): GasEnergi, nr. 1 2016: Miljø- og klimafordele ved gaskøretøjer. Link. 

http://www.gasenergi.dk/gasenergi/pdf/gasenergi16_1.pdf
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køre på ruter der ikke er fuldt ud dækket af gas. Det vil åbne op for bedre muligheder for 
brug af gas til national og international transport, da man ikke er lige så afhængig af 
gasinfrastruktur. Med den nuværende teknologi vil man ved optimeret kørsel kunne opnå 
op til 80 % gasforbrug mens resten dækkes af flydende brændstoffer. På trods af at der 
stadig anvendes flydende fossile brændstoffer, vil dual-fuel motorer kunne lette overgangen 
til gas, mens gasinfrastrukturen stadig udbygges. 

Et marked som ligger udenfor fokus for denne rapport er turistbusser. Her vil dual-fuel 
motorer også være et relevant alternativ.  
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3. Busser i kollektiv trafik 
Busserne i den kollektive trafik i de større byer indeholder et stort udviklingspotentiale for 
bionaturgas til tung transport. Ruterne udbydes hvert fjerde år eller hvert 10. år, hvilket 
giver en jævnlig udskiftning og mulighed for øgede miljøkrav. En overgang til busser der 
kører på biogas vil både sænke klimabelastningen og forbedre bymiljøet i forhold til 
udledning af lokalforurenende emissioner som NOX og støj. Derudover egner buskørsel sig 
også godt til gas, da afstande og hastigheder i de fleste tilfælde er begrænsede, samtidig 
med at busserne gerne tankes og parkeres på centrale terminaler. 

3.1. Trafikselskaberne 

Den kollektive busdrift i Danmark administreres af seks trafikselskaber: Sydtrafik (ST), 
Midttrafik (MT), Nordtrafik (NT), FynBus (FB), Bornholms Trafikselskab (BAT) og Movia. De 
seks trafikselskaber administrerer den kollektive trafik i et område. Trafikselskaberne er 
selvstændige med en bestyrelse sammensat af repræsentanter for kommuner og regioner, 
som varetager deres respektive ønsker til sammenhængende trafik for borgerne.  

Trafikselskaberne indgår bl.a. kontrakter med busoperatørerne, overvåger trafikken, 
fastlægger og koordinerer køreplaner og driver takstsystemer. Trafikselskaberne udliciterer 
bl.a. den kollektive bustrafik og handicapkørsel. Private selskaber indkøber busser og biler 
og driver garageanlæggene. Det er de private selskaber, som ansætter chauffører og andet 
personale til at udføre kørslen. Det er regionerne der bestiller og betaler for den regionale 
bustrafik, samt lokalbanerne, mens kommunerne bestiller og betaler den kommunale og 
lokale trafik.   

Det er trafikselskabernes erklærede mål, at den kollektive trafik skal understøtte samfundet 
og hjælpe på nogle af de områder, hvor Danmark imødegår de største 
udfordringer. Kollektiv trafik skal derfor samlet set bidrage til at: 

• Understøtte bæredygtig byudvikling. 
• Skabe bedre bymiljø ved at reducere trængsel. 
• Reducere støj i byerne. 
• Mindske udledning af CO2. 

Disse målsætninger stemmer godt overens med de biogasbussers egenskaber, og et vist 
fokus på biogasbusser fra trafikselskaberne kan forventes i de kommende udbud. Især 
inden for Movias operationsområde er der et stort antal køreplantimer som potentielt kan 
omstilles til biogas (Tabel 1).  
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Figur 3: Oversigtskort over de seks danske trafikselskabers administrationsområde (Trafikselskaberne 3). 

3.2. Eksisterende gasbusser 

På nuværende tidspunkt er der med stor succes implementeret gasbusser i flere større 
danske byer. Tide Bus opererer blandt andet gasbusser i både Silkeborg (17 stk.) og 
Fredericia (seks stk.), mens Arriva har 12 gasbusser kørende i Holstebro og seks i Aalborg. I 
april 2017 begyndte Arriva desuden at betjene Danmarks travleste buslinje, 5C i København 
med 37 gasbusser. Fra sommeren 2017 vil Umove begynde at køre 39 gasbusser i 
Sønderborg. Gasbusser udgør dog på nuværende tidspunkt en lille andel af det samlede 
antal busser i den kollektive trafik.  
 

3.3. Betingelser for udbud 

Trafikselskaberne bestemmer, hvordan der skal laves udbud på de enkelte ruter. 
Udbudsbetingelserne bliver udarbejdet i tæt samarbejde med kommuner og regioner. 
Ansvarsfordelingen er, at regioner og kommuner udmelder ønskede kvalitetskrav, mens 
trafikselskaberne har ansvar for udbud, den løbende administration og kvalitetsstyring. 

Trafikselskabernes udbud følger EU-reglerne på området. Udbuddene bliver annonceret i 
EF-Tidende og på selskabernes hjemmesider, hvor udbudsbetingelserne findes. 

                                                           
 
3 Kort udarbejdet af trafikselskaberne.dk. Link. 

http://www.trafikselskaberne.dk/trafikselskaberne.dk/Trafikselskaber/
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Tabel 1: Antal køreplantimer fordelt på trafikselskaber og entreprenører. Kilde: Trafikstyrelsen. 

 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Alle 

Arriva 1.709.000 - 296.000 138.000 611.000 320.000 3.074.000 

Tide bus Danmark - - 269.000 420.000 - - 689.000 

Keolis Danmark A/S 825.000 - - - - 286.000 1.111.000 

Thykjær - - - 270.000 168.000 - 438.000 

Aarhus sporveje - - - - 578.000 - 578.000 

Nobina Danmark A/S 510.000 - - - - - 510.000 

Ditobus linjetrafik A/S 382.000 - - - - - 382.000 

Brande Buslinier - - - - 96.000 - 96.000 

De Blaa Omnibusser A/S 23.000 - - - - - 23.000 

Anchersen Rute Aps 216.000 - - - - - 216.000 

Øvrige 
20-49 busser 
5-19 busser 
<5 busser 

484.000 
65.000 
25.000 

75.000 
- 

11.000 

30.000 
44.000 
29.000 

- 
34.000 
15.000 

258.000 
257.000 

12.000 

100.000 
178.000 

22.000 

947.000 
578.000 
114.000 

Total 4.239.000 86.000 668.000 877.000 1.980.000 906.000 8.756.000 

 

3.4. Udbud frem mod 2026 

Busruterne udbydes af trafikselskaberne med kontrakter der går fra fire op til 10 års 
varighed. De fleste har desuden option på forlængelse på ét til seks år. Størrelsen af 
udbuddene varierer meget. De går fra én bus og under 1000 kørselstimer til 360 busser og 
1,2 mio. kørselstimer. Movia er den største udbyder med et operationsområde på 2,5 mio. 
indbyggere, mens BAT dækker det mindste med ca. 40.000 indbyggere. 

De største udbud målt i antal busser og kørselstimer findes i de større byer, mens der i de 
mindre kommuner og yderkommunerne oftest udbydes mindre kontrakter på skole- og 
lokalruter. Disse ruter er ofte kun aktuelle for gas, såfremt infrastrukturen allerede er 
etableret. Nogle steder i f.eks. Midtjylland udbydes der også store kontrakter på 
regionalruter, der kunne være interessante for gas. 

Et overblik over udbud, som vil være aktuelle for biogas busser frem mod 2026 findes i det 
følgende: 
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Tabel 2: Trafikselskabernes forventede gasrelevante udbud af buskørsel, målt i køreplantimer4. 

År Movia BAT FynBus Sydtrafik Midttrafik NT I alt 

2017 199.660 - 44.138 231.003 221.482 29.130 725.413 

2018 2.190.205 - 43.508 300.758 336.236 384.531 3.255.238 

2019 841.898 8.000 - 72.350 451.465 382.682 1.756.395 

2020 479.400 - 39.867 91.345 222.786 144.109 977.507 

2021 346.900 - - 84.048 384.327 9.540 824.815 

2022 - - 17.449 40.000 121.563 168.841 347.853 

2023 - - 245.325 - - 23.262 268.587 

2024 - - 299.317 - - 47.684 347.001 

2025 182.400 8.000 - 168.567 - 11.580 370.547 

2026 - - 39.867 - - 383.683 423.550 

Total 4.240.463 16.000 729.471 988.071 1.737.859 1.585.042 9.296.906 

 

 
Figur 4: Trafikselskabernes forventede gasrelevante udbud af buskørsel opgjort i køreplantimer5. 

Antallet af køreplanstimer, som ikke er relevante for gas, er forholdsvis lille, da det kun er de 
mindre skole- og lokalruter, samt enkelte regionalruter, der ikke egner sig til gasbusser. I 
2017 forventes det, at der udbydes ruter til en total af 725.413 kørselstimer, mens det i 
2018 forventes at være 3.255.238 timer. Af disse er 607.090 kørselstimer umiddelbart 
relevante for gas i 2017, mens det i 2018 er 3.089.993 kørselstimer. Såfremt alle disse 
udbud overgår til gas, vil det betyde hhv. 339 og 1309 nye gasbusser i 2017 og 2018.  

                                                           
 
4 Trafik- og Byggestyrelsen, Entrepenørstatistik. For perioden 2015-2016. Link. 
5 Trafik- og Byggestyrelsen, Entrepenørstatistik. For perioden 2015-2016. Link. 
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http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/04%20Statistik%20fra%20regionale%20trafikselskaber/Entreprenr/Entrepren%C3%B8rstatistik%2015-16.pdf
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/04%20Statistik%20fra%20regionale%20trafikselskaber/Entreprenr/Entrepren%C3%B8rstatistik%2015-16.pdf
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 Tabel 3: Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel potentielt for gas i køreplantimer 2017-2018. 

 
Da udbuddene fra 2019 og frem ikke er udspecificerede i antal og størrelse, har det været 
nødvendigt at skønne, hvor stor en andel der er relevante for gas. Det er gjort ved at gange 
trafikselskabernes forventede udbud (Tabel 3) med den procentdel af det samlede udbud, 
der er relevant for gas i hvert område. Herefter antages det, at andelen der er relevant for 
gas for de to år vil være den samme i årene 2019-2026.  
En køreplanstime er af trafikselskaberne normeret til et brændstofforbrug på 11 L6. Det 
potentielle gasforbrug for busser i den kollektive trafik er udregnet ud fra dette ved først at 
finde energiindholdet i det potentielle brændstofforbrug og derefter konvertere det til 
volumen biogas. I omregningen inkluderes desuden brændstofeffektiviteten, da den er en 
lille smule lavere for gas end for diesel. 

2018 ser ud til at blive klart det største udbudsår, men også i perioden 2019-2021 vil der 
komme mange kørselstimer i udbud. Der er derfor stort potentiale i at implementere 
gasbusser i de kommende år. 

 

 
Figur 5: Årligt gaspotentiale for busser i den kollektive trafik fordelt på trafikselskaber, baseret på 
trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel 7.  

  

                                                           
 
6 Trafikselskaberne. Udbud / Kontrakttyper. Link. 
7 Trafik- og Byggestyrelsen, Entrepenørstatistik. For perioden 2015-2016. Link. 
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År Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT I alt 
Andel af totale 
udbudstimer 

2017 159.900 - 44.138 231.003 170.195 1.854 607.090 84 % 

2018 2.190.20
5 

- 16.818 300.758 260.799 321.413 3.089.993 95 % 

http://trafikselskaberne.dk/trafikselskaberne.dk/lovogoekonomi/Kontrakttyper/
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/04%20Statistik%20fra%20regionale%20trafikselskaber/Entreprenr/Entrepren%C3%B8rstatistik%2015-16.pdf
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Tabel 4: Den potentielle udvikling i samlede antal busser på gas i den kollektive transport samt det resulterende 
årlige gasforbrug. 

År Antal busser Årligt gasforbrug [m3] 

2017           459       7.132.921  

2018        1.888    43.193.288  

2019        2.363    59.009.551  

2020        2.726    68.223.502  

2021        3.025    76.404.132  

2022        3.263    79.006.754  

2023        3.401    81.113.662  

2024        3.608    83.785.576  

2025        3.789    87.730.212  

2026        3.990    90.066.565  

2027        4.255      96.046.985  

2028        4.537   102.424.505  

2029        4.839   109.225.492  

2030        5.160   116.478.065  
  

3.5. Kriterier for udbudsrelevans for biogas 

Hvorvidt udbuddene er egnede til gas, er vurderet ud fra størrelsen i forhold til antal busser 
og antal kørselstimer. Et udbud er vurderet som værende relevant såfremt at: 

• Det minimum omfatter 20 busser eller 20.000 køreplanstimer svarende til et 
potentielt gasforbrug på 365.000 Nm3.  

• Flere udbud i samme område tilsammen overholder førnævnte kriterier.  
• Det omfatter busdrift i områder, hvor der allerede er etableret en gastankstation 

(inden for en radius af 20 km). 

Ovenstående kriterier er baseret på, at en gastankstation som minimum kræver en af 
nedenstående8: 

• 17 busser. 
• 22 city-transportlastbiler. 
• 35 renovationsbiler. 
• 100 personbiler. 

Mange af udbudsområderne omkring de større byer ligger i nærheden af hinanden, men 
ligger ikke i nærheden af en nuværende tankstation. De kan dog tilsammen opfylde kriteriet 
om 20 busser eller 20.000 køreplantimer. En gastankstation i f.eks. Aarhus eller Randers vil 
kunne betjene flere områder i den østlige del af Midttrafiks område, mens en tankstation 
omkring Esbjerg vil kunne betjene Sydvestjylland. Før en gastankstation er rentabel, skal 
den omsætte omkring 580.000 Nm3 om året, mens halvdelen som udgangspunkt er nok for, 
at man vil anlægge en, så længe der er potentiale for en forøgelse. 

Elbusser 

                                                           
 
8 Personlig kommunikation med Bent Erik Hawaleska (E.ON) 
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På nuværende tidspunkt opereres to elbusser på rute 3A i København, mens Busselskabet 
Aarhus Sporveje er i gang med en testfase i Aarhus, hvor der indsættes fire elbusser i 
efteråret 2017. Keolis kører desuden 18 hybridbusser i Odense, som ifølge planen skal 
begynde at overgå til 100 % el fra 2017. 

Energistyrelsen og branchen i øvrigt forventer, at der frem mod 2020 vil være 100 elbusser, 
hvoraf halvdelen vil være at finde på vejene fra 2019, fordelt på 10 i Aalborg, seks i Aarhus, 
22 i København, seks i Roskilde, fem i Odense og fem i Esbjerg. 

3.6. Samlet gaspotentiale for busser frem mod 2030 

Udviklingen i potentialet for antal busser på gas i den kollektive trafik, og det 
korresponderende årlige gasforbrug, estimeres til at kunne resultere i et årligt gasforbrug 
på godt 116 mio. Nm3 biogas i 2030. Dette tal er frem til 2026 baseret på de forventede 
udbud i den kollektive trafik, mens det derefter frem til 2030 er baseret på den nuværende 
generelle udvikling i antal gasbusser i Vesteuropa. 
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4. Renovation 
Biogas er relevant som drivmiddel i renovationsbiler, da der typisk ikke køres mere end 200 
km pr. dag, og totalvægten er indenfor rammerne af den effekt som gasmotorer kan levere. 
En mindre to-eller tre-akses lastbil på ca. 350 hk, som er den nuværende markedsstandard 
for gaslastbiler, er tilstrækkelig til at klare renovationsopgaver. 

4.1. Aktører 

Det er kommunerne der er ansvarlige for renovation og dermed også dem der udbyder 
driften. Nogle kommuner har deres egne forsyning- eller affaldsselskaber, mens andre er 
organiserede i større affaldsselskaber og interessentskaber, på alt fra 2 til 19 kommuner. 
Indsamlingen af affald varetages af vognmænd, som er registrerede til affaldsindsamling. 
Ifølge Affaldsregistret, under Miljøstyrelsen, er lidt over 1.500 vognmænd registreret til 
affaldstransport. Her er nogle af de store virksomheder: Marius Pedersen, MiljøLogistik, 
Miljøteam A/S, M. Larsen, City container, HCS, Stena Recycling og RenoNorden. 

4.2. Betingelser for udbud 

Da det er offentlige aktører i form af kommuner der står for renovationen, skal udbud på 
dette offentliggøres som EU-udbud ligesom for busser. Udbuddene på renovation er af 
mellem to og otte års varighed, oftest med mulighed for forlængelse i et til tre år. Den 
typiske kontraktlængde er dog på fire eller seks år. Udbuddenes størrelse varierer meget og 
kan være helt ned til enkelte biler. Derfor vil der også for mindre vognmænd være mulighed 
for at byde ind med gas, såfremt kontraktlængden tillader det og infrastrukturen er 
tilgængelig. 

4.3. Potentielt fremtidigt gasforbrug i renovationsbiler 

Da der er en merpris forbundet med at skulle anskaffe renovationsbiler på gas, er det mest 
relevant for vognmændene at overveje gas i kontrakttilbud af længere varighed, på seks til 
otte år, da det sikrer en længere afbetalingsperiode på køretøjet. Det vurderes af 
Energistyrelsen9, at der er ca. 1000 renovationsbiler, som kan udskiftes til gas. Forudsættes 
en gennemsnitlig kontraktlængde på seks år med en forlængelse på tre år vil køretøjerne 
potentielt kunne være udskiftet til gas inden for ni år. 

En renovationsbil antages årligt at tilbagelægge 30.000 km med et brændstofforbrug på 
0,442 Nm3/km10. Såfremt der om ni år kører 1000 gasrenovationsbiler på gaden, vil det 
betyde et årligt biogasforbrug på 13.260.000 Nm3 i 2026. Da udbuddene frem mod 2026 
endnu ikke kendes, antages en lineær udvikling i gaslastbiler til renovation over de næste ni 
år. Derefter forventes antallet af renovationsbiler på gas ikke at stige, da potentialet er fuldt 
udnyttet. 

  

                                                           
 
9 COWI (2014): Rammevilkår for gas til tung transport. Link.  
10 Argonne National Laboratory (2015). The GREET Model Expansion for Well-to-Wheel Analysis of Heavy-Duty 
Vehicles. Link. 

https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/Forsogsordningen/2013/Gas%20paa%20vej%20Fredericia/Bilag%204%20Rammevilkaar_for_gas_til_tung_transport_-_rapport_endelig_9_dec.pdf
https://greet.es.anl.gov/files/heavy-duty
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4.4. Kriterier for biogas i renovationsbiler 

Kørselsmønstret for renovationsbiler adskiller sig en del fra mønstret for busser. Ruterne 
der køres er ofte korte med rigtig mange standsninger og igangsætninger, samt meget 
tomgangskørsel. Derudover er hastighederne meget lave det meste af tiden.  

Når det vurderes, hvorvidt udbud på indsamling af affald egner sig til biogas, bør følgende 
kriterier tages i betragtning: 

• Under 250 km kørsel per tankning11. 
• Indsamling af under 11,5 ton affald per rute12. 
• Kontraktlængde på minimum seks år. 

Længden af ruten inkluderer kørsel til/fra rute og til/fra behandlingsanlæg. Det udgør 
normalt over to tredjedele af den samlede kørsel i kilometer, hvorimod det tidsmæssigt 
udgør under en fjerdedel af kørslen. Distancen bør derfor også inkludere transport til/fra 
tankningsanlæg, såfremt der køres på gas, da denne kan have betydelig indflydelse på 
rækkevidden. 

4.5. Samlet forbrug for renovationsbiler frem mod 2030 

Udviklingen i antal renovationsbiler på gas og det korresponderende årlige gasforbrug 
estimeres til at resultere i et årligt gasforbrug på godt 13 mio. Nm3 biogas i 2025. Tallene er 
baseret på et estimat af antallet af renovationsbiler potentielt for gas sat til 2025, hvor alle 
renovationsruter burde have været i udbud. Der er regnet med en lineær udvikling frem mod 
2025, mens antallet af renovationsbiler på gas derefter forventes at holdes konstant.  

Tabel 5: Den potentielle udvikling i samlede antal busser på gas i den kollektive transport samt det resulterende 
årlige gasforbrug. 

År Antal renovationsbiler Årligt gasforbrug [Nm3] 

2017 111 1.471.860 

2018 222 2.943.720 

2019 333 4.415.580 

2020 444 5.887.440 

2021 556 7.372.560 

2022 667 8.844.420 

2023 778 10.316.280 

2024 889 11.788.140 

2025 1.000 13.260.000 

2026 1.000 13.260.000 

2027 1.000 13.260.000 

2028 1.000 13.260.000 

2029 1.000 13.260.000 

2030 1.000 13.260.000 

                                                           
 
11 Baseret på en Volvo FE CNG renovationsbil. Link.  
12  Grontmij (2013): Alternative drivmidler til renovationsbiler, april 2013. Link.  

 

http://www.volvotrucks.dk/da-dk/trucks/volvo-fe/volvo-fe-cng.html
https://www.danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/documents/Publikationer/andre_rapporter/alt_drivmidler_rapport_april_2013.pdf


Biogas til transport i 2020 

 
 
 

FREMSYN  16  
 

5. Lastbiler  
For lastbiler fokuseres der på city-transport-segmentet, da city-transport er bedst egnet til 
at skifte til omstilling til biogas. City-transport dækker over lastbilstransport af gods 
mellem distributionscentre og modtager/afsender i byerne. Årsagen til at der fokuseres på 
denne del af lastbilstransporten er, at gasmotorer pt. kun udbydes i modeller med en 
motoreffekt på op til 340 hk. Det begrænser i de fleste tilfælde lastbilen til en totalvægt på 
18 ton. Det er fint til en distributionsbil, men ikke nok for en større lastvogn eller 
sættevognstrækker der kræver op til 730 hk. 

Derudover er rækkevidden af en gaslastbil typisk 4-500 km, hvilket ikke er lige så højt som 
for en dieseldreven lastbil. I forhold til city-transport bør det dog ikke være en begrænsende 
faktor. Til øvrig langdistancelastbiltransport vil den relativt begrænsede rækkevidde sætte 
krav til tankinfrastrukturen.  

5.1. Aktører 

Aktørerne på city-transport markedet udgøres primært af transport- og logistikcentre og 
vognmænd.  

5.2. Transport- og logistikcentre 

Der findes mange transportcentre i Danmark, heraf 12 større. Af disse er syv organiseret i 
Foreningen af Danske Transportcentre (FDT).  

Transport- og Logistikcentre er centre beliggende i afgrænsede områder med direkte 
tilknytning til en motorvej. Her kan alle aktiviteter vedrørende transport, logistik og 
distribution af varer - både for national og international transit - udføres af forskellige 
aktører i et åbent miljø og samtidig på et kommercielt grundlag. De erhvervsdrivende kan 
enten være ejere eller lejere af bygninger og faciliteter (lagre, distributionscentre, 
lagerfaciliteter, kontorer, lastbiler osv.), som er opført inden for transport og logistikcentret. 

For at leve op til reglerne om fri konkurrence skal et transport- og logistikcenter være åbent 
for alle interessenter, hvilket vil sige, at der skal sikres lige adgang for alle selskaber. Et 
transport- og logistikcenter skal desuden være udstyret med de fornødne logistikfaciliteter 
til fælles brug. Herunder er et af FDT’s erklærede mål at udvikle eksisterende og kommende 
transportcentre i Europa med henblik på at skabe kommercielt og miljømæssigt 
bæredygtige transportløsninger13. 

Der er således en klar interesse fra transportcentrenes side i at få udviklet en infrastruktur, 
der gør det muligt at fremme miljørigtige transportløsninger, såsom biogas til transport. 

5.3. Vognmænd 

Vognmændene kan både være personer eller selskaber der ejer en eller flere lastbiler. 
Mange store selskaber som f.eks. Arla, PostNord og Carlsberg har store flåder, som de i 
mange tilfælde kører fra deres egne logistikcentre, mens mindre vognmænd i høj grad 
benytter transportcentrene. Mange af dem er ligeledes organiserede i 

                                                           
 
13 Foreningen af Danske Transportcentres hjemmeside. Link.  

http://fdt.dk/om-fdt/formaal.aspx
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brancheorganisationer som f.eks. Dansk Transport og Logistik (DTL), der primært varetager 
vognmændenes politiske interesser. 

DTL er meget bevidste om den tunge trafiks ansvar i forhold til udledninger af forurening og 
drivhusgasser, som de siger, at de har stor fokus på at reducere. De mener dog endnu ikke, 
at tiden er for alvor er komme til at satse på el, brint, gas eller biobrændstoffer i stedet for 
diesel14. I arbejdet med at få indført biogas i lastbilstransport vil en vigtig opgave derfor 
være at få vognmændene med på biogas. 

5.4. Potentielt fremtidigt gasforbrug inden for lastbiltransport 

Til at vurdere potentialet indenfor lastbiltransport, er der foretaget tre estimater, baseret på 
tre forskellige metoder. Dermed opnås et øvre og nedre spænd for potentialet.  

Metode 1 
I Energistyrelsens rapport Rammevilkår for gas til tung transport, vurderes 50,6 % af lastbiler 
over 6000 kg at være relevante for gas ud fra motorkraften (under 350 hk), mens kun 3,5 % 
af sættevognstrækkene vurderes at være det. Da større gasmotorer til lastbiler endnu ikke 
er kommet på markedet, antages denne andel stadig at være den samme.  

Anvendes værdierne for brændstofforbrug og årlig tilbagelagte distance fra Rammevilkår for 
gas til tung transport med nye tal fra Danmarks Statistik15, fås et årligt biogaspotentiale på 
454.190.676 Nm3 (metode 1). Dette tal er dog et estimat for, hvor stor en andel af den 
samlede danske lastbilflåde der vurderes relevant for gas, og dermed ikke hvor stor en 
andel der er relevant for city-transport specifikt. Ydermere er tallet baseret på 
motoreffekten og tager f.eks. ikke højde for adgang til gastankstationer. 

Tabel 6: Potentielle gasforbrug for lastbiler, baseret på tal fra Rammevilkår for gas til tung transport og Danmarks 
statistik. 

 

  

                                                           
 
14 En del af Dansk Transport og Logistiks (DTL) mærkesager ifølge deres hjemmeside. Link.  
15 Tal for 2016 fra Danmarks statistik (2017): BIL707. Link  

 
Gasforbrug 
[Nm3/km] Km per år 

Gas per 
køretøj [Nm3] 

Køretøjer 
2016 

Relevant 
for gas 

Gasforbrug 
totalt [Nm3] 

Lastbiler til 
vognmandskørsel 0,4849 67.000 32.488 12.240 6.430 208.913.209 

Lastbiler til 
firmakørsel 

0,4849 67.000 32.488 12.889 6.771 219.990.995 

Lastbiler til 
anden kørsel 0,4498 67.000 30.137 1.260 328 9.876.586 

Sættevogns-
trækkere 0,5013 67.000 33.587 13.127 459 9.876.586 

Lastbiler, total    26.389 13.529 454.190.676 

http://www.dtl.eu/maerkesager/klima-og-miljoe/
http://www.statistikbanken.dk/BIL707
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Metode 2 
En lignende beregning kan laves med tal fra lastbilsbranchen. Flere af de store producenter 
siger således, at de forventer, at minimum 10 % og op mod 20 % af lastbilerne i Danmark 
inden for 10 år vil være på gas16. Anvendes disse andele i en beregning som den foroven, 
ser tallene ud som vist i Tabel 7 herunder. Her antages en andel på 15 % for lastbiler og 10 
% på sættevognstræk. Andelen af sættevogntræk er sat lavere, fordi der først nu begynder 
at komme gaslastbiler på markedet der har den nødvendige motorkraft. 

Tabel 7: Potentielle gasforbrug for lastbiler baseret på tal fra lastbilsbranchen og Danmarks statistik. 

 Gasforbrug 
[Nm3/km] Km pr. år Gas pr. 

køretøj [Nm3] 
Køretøjer 

2016 
Relevant 
for gas 

Gasforbrug 
totalt [Nm3] 

Lastbiler til 
vognmand-
skørsel 

0,4849 67.000 32.488 12.240 1.836 59.648.519 

Lastbiler til 
firmakørsel 0,4849 67.000 32.488 12.889 1.933 62.811.255 

Lastbiler til 
anden kørsel 0,4498 67.000 30.137 1.260 189 5.695.817 

Sættevogns-
trækkere 

0,5013 67.000 33.587 13.127 1.313 44.089.786 

Lastbiler, 
total 

   26.389 5.271 172.245.377 

 
Ligesom Metode 1 dækker denne metode over andelen af det samlede antal lastbiler på 
gas og dermed ikke city-transport specifikt. Denne metode er imidlertid baseret på mere 
realistiske tal, nemlig branchens egne estimater. 

Metode 3 
En alternativ tilgang er at se på Vejdirektoratets opgørelse med nøgletal for vejtransport. 
Her er den tunge transport opgjort i hvor mange kilometer der er kørt på de danske veje. Ud 
fra dette er der foretaget en vurdering af, hvor stor en andel af de kørte kilometer, der for 
hver lastbilstype er tilbagelagt indenfor city-transport. Anvendes samme brændstofforbrug 
som i Rammevilkår for gas til tung transport, findes et potentielt årligt gasforbrug for city-
transport på 202.487.425 Nm3 i året 2026. Mens dette tal er specifikt for city-transport, 
tages der stadig ikke højde for adgang til gastankning. Da citytransporten primært udgår 
fra de større byer, kan det dog med rimelighed formodes, at der her vil være adgang til 
gastankstationer. Ydermere er det også oplagt at placere gastankstationer i nærheden af 
transportcentre, hvorfor områder der endnu ikke er dækket formentlig vil blive det indenfor 
nogle år. Denne metode antager dermed også at al citytransport kan overgå til gas. 

  

                                                           
 
16 Personlig kommunikation med Henning Nielsen fra Iveco og Anton Freiesleben fra Scania 
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Tabel 8: Potentielt gasforbrug for lastbiler i city-transport, baseret på tal fra vejdirektoratet og Rammevilkår for 
gas til tung transport. 

 Kørte km 
[1000km] 

Andel 
citytransport 

Gasforbrug [Nm3 
pr. km] 

Potentielt 
gasforbrug [Nm3] 

Solovogn 368.929 0,850 0,4498 141.052.625 

Påhængsvogntog 250.422 0,400 0,4849 48.571.851 

Sættevognstog 733.119 0,035 0,5013 12.862.939 

Total 1.352.470   202.487.415 

 
Oversigt 
Samlet set giver de tre metoder til estimering af gaspotentialet et spænd af potentiale, 
rangerende fra et lavt estimat baseret på vognmændenes forventninger (Metode 2) til et 
middel estimat baseret på, at al city transport omdannes til gas (Metode 3), til et højt 
estimat hvor eneste begrænsning er motoreffekt (Metode 1), Resultaterne ses i Tabel 9 og 
Figur 6. 

Tabel 9: Oversigt over resultaterne af de tre metoder brugt til at estimere det potentielle gasforbrug fra lastbiler i 
år 2026. 

Metode Udgangspunkt 
Antal lastbiler 

relevant for gas Antal kilometer 
Forventet årligt 

gasforbrug [Nm3] 

1 
Andel af alle lastbiler egnet 
til gas 13.988 937.218.517 454.190.676 

2 Andel af alle lastbiler egnet 
til gas ifølge branchen 

5.271 353.160.350 172.245.377 

3 
Andel af kørte km egnet til 
citytransport på gas 6.558 439.417.615 202.487.415 

 

 
Figur 6: Udviklingen i potentielt gasforbrug for lastbilsbranchen ud fra de tre beregningsmetoder opsummeret i 
tabel 9. 
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6. Udbygning af infrastruktur 
Sammenligner vi os med vores nabolande, er infrastrukturen til anvendelse af gas til 
transport meget begrænset i Danmark. Der er på nuværende tidspunkt under 20 
eksisterende og planlagte gastankstationer. Afstandene mellem tankstationerne kan derfor 
være ganske stor, hvilket begrænser potentialet for udrulning af køretøjer. Mange større 
byer har dog fået gastankstationer, hvilket gør, at der flere steder allerede nu er gode 
muligheder for at udbrede gas i den tunge transport. 

Skal det fulde potentiale afdækket i denne rapport kunne udnyttes, vil det være nødvendigt 
at etablere flere gastankstationer. I områderne omkring Esbjerg, Tønder, Herning, Randers, 
Slagelse, Vordingborg og Køge er der gode muligheder for at etablere gastankstationer. 
Disse byer er dækket af naturgasnettet, ligger godt i forhold til vigtige transportveje og har 
gode muligheder i forhold til udbud. Der er derimod også områder af Danmark der endnu 
ikke er dækket af gasnettet, herunder dele af Østjylland samt flere af de større øer.  Her vil 
det være væsentligt dyrere at anlægge gastankstationer, hvilket kan begrænse potentialet. 
Her drejer det sig specielt om Aarhus og Lolland-Falster.  
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7. Samlet potentiale for biogas i 2030 
Med fokus på busser i kollektiv trafik, renovation og city-transport vurderes det, at der inden 
for de næste 10 år er et potentiale for at udbrede biogas inden for den tunge transport, 
således at der kan anvendes omkring 405 mio. Nm3 i 2030. Potentialet for lastbiler kan dog 
være endnu større. Således kan gasforbruget blive helt op mod 747 mio. Nm3, hvis øvrig 
lastbilstransport udover city-transport medregnes. 

 
Figur 7: Den potentielle udvikling i det årlige biogasforbrug i Danmark inden for renovation, busser i den kollektive 
trafik og city-transport beregnet ud fra Metode 3. Den stiplede del viser et yderligere potentiale, såfremt biogas til 
øvrig lastbiltransport medregnes (Metode 1). 

Mens udviklingen i gasforbrug for busser og renovation er velunderbygget, er udviklingen 
for city-transport og lastbiler estimeret ud fra tre forskellige metoder, der giver et øvre og 
nedre spænd for resultatet. Således bliver det samlede estimerede gasforbrug også 
forskelligt, alt efter hvilken metode der benyttes.  

I Metode 1 er det potentielle gasforbrug baseret på, hvor stor en andel af den nuværende 
lastbilsflåde, der kan erstattes af gas vurderet ud fra motoreffekt. Ved Metode 2 er det 
potentielle forbrug ligeledes baseret på, hvor stor en del af den nuværende lastbilsflåde der 
kan erstattes af gas, men her er andelen vurderet ud fra tal fra lastbilsbranchen. Ved 
Metode 3 er det potentielle gasforbrug baseret på, hvor stor en andel af de kørte 
transportkilometer opgivet af vejdirektoratet, der vurderes at omfatte city-transport.  
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Tabel 10: Potentiel udvikling i antal gaslastbiler, samt det korresponderende årlige totale forbrug af gas (inkl. 
busser og renovationsbiler) i millioner Nm3 fra 2017-2030. Baseret på tre forskellige estimeringmetoder. 

År 
Metode 1 Metode 2 Metode 3 

Antal Forbrug Antal Forbrug Antal Forbrug 

2017 1.399 54,0 527 25,8 656 28,9 

2018 2.798 137,0 1.054 80,6 1.312 86,6 

2019 4.196 199,7 1.581 115,1 1.967 124,2 

2020 5.595 255,8 2.108 143,0 2.623 155,1 

2021 6.994 310,9 2.636 169,9 3.279 185,0 

2022 8.393 360,4 3.163 191,2 3.935 209,3 

2023 9.792 409,4 3.690 212,0 4.591 233,2 

2024 11.190 458,9 4.217 233,4 5.246 257,6 

2025 12.589 509,8 4.744 256,0 5.902 283,2 

2026 13.988 557,5 5.271 275,6 6.558 305,8 

2027 15.104 599,7 5.692 295,3 7.081 328,0 

2028 16.310 645,3 6.146 316,5 7.646 351,8 

2029 17.611 694,3 6.636 339,3 8.257 377,4 

2030 19.016 747,2 7.166 363,9 8.915 405,0 

 
De kommende år er det busser i den kollektive trafik der udgør det største potentiale. Især i 
2018 men også i 2019-2021 vil der blive udbudt mange køreplanstimer, hvor gas vil være et 
oplagt alternativ til diesel. Da kravene i udbuddene i sidste ende er styret af kommuner og 
regioner, vil man, såfremt den politiske vilje er der, kunne opnå potentialet for biogas til 
busser, inden for en rimelig kort årrække. 
Inden for renovation gør udbudslængder på under ti år, at man kan opnå potentialet for 
biogas inden for et årti. Det potentielle årlige gasforbrug er imidlertid ikke så stort inden for 
renovation, som for de andre to grupper. 

På længere sigt er det største potentiale inden for city-transport og lastbilstransport 
generelt. Her er der imidlertid ikke samme muligheder for at styre branchen i retning af 
biogas i form af udbud. Samtidig sætter både infrastruktur og størrelsen af køretøjerne 
også i højere grad en begrænsning. En længere overgangsfase må derfor forventes inden 
for lastbilbranchen, ligesom det her er meget svært at forudsige, hvor lang tid det vil tage at 
få udbredt gasdrevne køretøjer.  

Sammenlignet med vores nabolande er Danmark langt bagud med at få implementeret gas 
til transport (Figur 8). På busområdet er Sverige især rigtig langt fremme på trods af, at 
naturgasnettet kun eksisterer på den svenske vestkyst. I de områder af Sverige, hvor der er 
naturgasnet, er udbredelsen af gaskøretøjer endnu større end Figur 8 viser. I Skåne skal 
f.eks. alle busser køre på biogas fra 2018. 

Indenfor alle køretøjstyper har vores nabolande en større andel af gaskøretøjer end 
Danmark. Det viser imidlertid også, at der er gode muligheder for at få implementeret 
biogas som brændstof til transport. I og med at vores nabolande er så langt fremme, er de 
ikke længere i en testfase på samme måde som Danmark. Derfor er det oplagt at søge 
viden og erfaring i vores nabolande, for derigennem at kunne styre uden om de faldgruber, 
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som man er stødt på her og samtidig målrette indsatsen. Det vil gøre det muligt at udbrede 
brugen af biogas i transport hurtigere og bedre i Danmark. 

 

 
Figur 8: Andel af gasbiler af det samlede antal indregistrerede køretøjer. Baseret på tal fra de nationale 
køretøjsregistre17,18, 19,20.  

 

                                                           
 
17 Statistiske Centralbyrån (2017). Link. 
18 Vejdirektoratet (2017). Nøgletal om vejtransport. Link. 
19 Opplysningskontoret for veitrafikk (2017). Link. 
20 Kraftfarht-Bundesamt (2017). Zentrales Fahrzeugregister (ZFSR). Link.  
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8. Konklusion 
Inden for de næste 10 år er der samlet set potentiale til at opnå et samlet årligt 
biogasforbrug på 305 mio. Nm3 indenfor busser, renovationsbiler og city-transport. En stor 
del af den kollektive bustrafik vil komme i udbud, og her vil det være oplagt at øge forbruget 
af bionaturgas. På lidt længere sigt vil man desuden kunne afsætte en stor mængde biogas 
inden for lastbilstransport, såfremt man får udbygget infrastrukturen og forbedret 
incitamenterne til at skifte fra diesel til gas. 

Frem til 2026 forventes følgende: 

• 7,7 mio. køreplanstimer kommer i udbud i den kollektive bustrafik, svarende til ca. 
4000 busser og et biogaspotentiale på 90 mio. Nm3 i 2026. 

• 1000 renovationsbiler vil potentielt kunne udskiftes med biogas, svarende til et 
årligt biogasforbrug på 13,2 mio. Nm3 i 2026. 

• Potentiale til at omlægge city-transport til biogas på op mod 440 mio. transport-km 
årligt, svarende til et årligt biogasforbrug i 2026 på 203 mio. Nm3. 

For at disse emner er realiserbare, vil det dog kræve en udbygning af infrastrukturen til 
tankning af gas. Hvor mange gastankstationer der er behov for, er ikke klarlagt i denne 
rapport, men med de opsatte kriterier for bussers relevans for gas, vil der som minimum 
være behov for tankstationer i Aarhus, Randers og Esbjerg. Prognosen for det årlige 
biogaspotentiale i tung transport frem til 2030 kan ses i Tabel 11 herunder. 

Tabel 11: Oversigt over den potentielle udvikling for køretøjer på gas i den tunge transportsektor, samt det 
korresponderende årlige forbrug af biogas i millioner Nm3 fra 2017-2030 baseret på Metode 2 for lastbiler. 

 

 

 

 

År 
Busser Renovation City-transport Totalt 

forbrug Antal Forbrug Antal Forbrug Antal Forbrug 

2017 459 7.132.921 111 1,4 656 20,2 28,9 

2018 1.888 43.193.288 222 2,9 1.312 40,5 86,6 

2019 2.363 59.009.551 333 4,4 1.967 60,7 124,2 

2020 2.726 68.223.502 444 5,8 2.623 81,0 155,1 

2021 3.025 76.404.132 556 7,3 3.279 101,2 185,0 

2022 3.263 79.006.754 667 8,8 3.935 121,5 209,3 

2023 3.401 81.113.662 778 10,3 4.591 141,7 233,2 

2024 3.608 83.785.576 889 11,7 5.246 162,0 257,6 

2025 3.789 87.730.212 1.000 13,2 5.902 182,2 283,2 

2026 3.990 90.066.565 1.000 13,2 6.558 202,5 305,8 

2027 4.255 96.046.985 1.000 13,2 7.081 218,6 328,0 

2028 4.537 102.424.505 1.000 13,2 7.646 236,1 351,8 

2029 4.839 109.225.492 1.000 13,2 8.257 254,9 377,4 
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