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Danskerne skal køre på biogas 

Danskerne halter efter svenskerne, når der skal tankes grønt brændstof på person-, vare- eller lastbilen. Selvom 

vi har optimale forudsætninger for at bruge biogas, har udbredelsen hidtil været yderst begrænset her i landet. 

To virksomheder går nu sammen om at få danskernes øjne op for fordelene ved biogas. Som led i samarbejdet 

indviede transportminister Lars Barfoed den 3. december landets første biogas tankanlæg. 

Når danskerne tanker, er det stadig benzin og diesel, der fyldes på person-, vare- og lastbilen. Men nu er de 

grønne alternativer også på vej til danskerne. Den 3. december blev Danmarks første biogas tankanlæg indviet 

af transportminister Lars Barfoed. Indvielsen skete som led i et nyt samarbejde mellem bilproducenten 

Mercedes-Benz og energiselskabet E.ON og skal demonstrere fordele og muligheder ved at anvende biogas til 

klimavenlig transport. 

Gode erfaringer fra Sverige 

E.ON har allerede gode erfaringer med biogas fra den anden side af Øresund. I Malmø kører en stor del af 

både busser, taxier og renovationsvogne i dag på biogas. Energiselskabet har i dag 31 biogas tankanlæg i 

Sverige, og næsten lige så mange er på tegnebrættet frem til 2012. Og ifølge E.ON er kun det danske 

afgiftssystem til hinder for, at dette kan blive virkelighed i Danmark også: 

”Som landbrugsland med et veludbygget gasforsyningsnet har Danmark endnu bedre forudsætninger end 

Sverige for at anvende biogas som brændstof. Men det svenske afgiftssystem betyder, at den miljøvenlige 

biogas er et konkurrencedygtigt alternativ til benzin og diesel, og det er endnu ikke tilfældet i Danmark. Her 

halter vi efter vores naboland,” siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark.  

CO2-neutral og skånsom for nærmiljøet  

Biogas som brændstof til køretøjer er væsentlig mere klima- og miljøvenlig end benzin og diesel. Biogas er CO2-

neutralt, og udslippet af sundhedsskadelige stoffer, såsom NOx-partikler, er væsentligt reduceret. Eksempelvis 

er partikeludslippet fra en gasdreven lastvogn hele 99 procent lavere end fra en tilsvarende Euro5 

diesellastvogn. Derfor ærgrer det Mercedes-Benz, at biogasdrevne køretøjer er fraværende på det danske 

marked: 

”I Mercedes-Benz har vi i mange år satset på gas-teknologien som et bud på fremtiden miljørigtige 

transportform. I eksempelvis Tyskland, Storbritannien og Sverige har vi et stort salg af disse biler, men her i 

landet har teknologien endnu ikke gjort sit indtog til trods for en potentielt stor efterspørgsel i markedet,” 

siger Christian Devantier, salgschef i Mercedes-Benz Danmark. 

 

For yderligere oplysninger om biogas og tankanlæg kontakt: 

Michael Dalby, Strategy Manager E.ON, mail: michael.dalby@eon.dk, telefon: 3038 6137. 

Christian Devantier, Salgschef for vare- og lastbiler Mercedes-Benz Danmark, mail: 

christian.devantier@daimler.com, telefon: 6023 9046.  
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Transportminister Lars Barfoed indviede den 3. december Danmarks første biogas tankanlæg i Københavns 

Sydhavn. 

 
Kører man på biogas i stedet for benzin eller diesel, udleder man ingen CO2, og samtidig reduceres 

udledningen af skadelige partikler med mindst 99 procent. 
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Alternativ til fossile brændstoffer 

Biogas er en vedvarende CO2-neutral energikilde, der med fordel kan anvendes som alternativ til fossile 

brændstoffer i forbindelse med opvarmning, industrielle processer og ikke mindst som brændstof til køretøjer. 

Biogas anvendt som brændstof minimerer udledningen af CO2, kvælstoffer (NOx) og sodpartikler, hvilket giver 

en øjeblikkelig miljøfordel. 

Danmark har optimale forudsætninger for biogasproduktion 

Anvendelsen af biogas i Danmark har hidtil været begrænset, men potentialet er stort. Danmark råder over et 

stort råmateriale til fremstilling af biogas især i form af gødning fra svineproduktion. Vi har allerede et 

udbygget landsdækkende gasnet og en infrastruktur med høj befolkningstæthed og mange byområder. Biogas 

kan derfor produceres lokalt, og det reducerer behovet for at importere energi. Efter produktionen opgraderes 

gassen til samme kvalitet som naturgas. Herefter kan biogassen uden problemer transporteres ud til fx 

tankanlæg  i det etablerede rørsystem på lige fod med naturgas. 

E.ON og biogas 

E.ON er verdens største privatejede energiselskab, der dagligt  betjener 35 millioner europæiske kunder. I 

Danmark leverer E.ON el, naturgas og varme. E.ON-koncernen har 50 underkoncerner og datterselskaber i 

Europa og USA. E.ON-koncernen har stor know-how inden for biogas og har blandt andet positive erfaringer 

fra Sverige og Tyskland, hvor biogas anvendes som brændstof i et stigende antal gasbiler.  

Mercedes-Benz og biogas 

Mercedes-Benz er en del af den globale bilkoncern Daimler AG, som har hovedkontor i Stuttgart, Tyskland. 

Daimler er førende producent af premiumbiler og den største producent af erhvervskøretøjer på verdensplan. 

Som et led i sit BlueEfficiency program satser Mercedes-Benz blandt andet på gasteknologien som fremtidens 

bud på bæredygtige køretøjer. På markedet har Mercedes-Benz i dag tre modeller, der kan køre på naturgas 

eller biogas: Lastbilen Econic NGT (Natural Gas Technology), varebilen Sprinter NGT samt personbilen B-Klasse 

NGT. I løbet af de kommende år vil der blive introduceret flere modeller på markedet i både person-, vare- og 

lastbilsegmentet. 

Støjsvag, klima- og miljøvenlig 

Der er klare miljøfordele ved at vælge en gasbil. På naturgas udleder Mercedes’ nye generation af gasbiler 

omkring 20 procent mindre CO2 end tilsvarende dieselbiler, og på biogas kører de fuldstændigt CO2-neutralt. 

Gasmotorerne udleder praktisk talt ingen sundhedsskadelige partikler, da gassen brænder helt rent. 

Partikeludledningen er derfor 99 procent lavere end kravene i den skrappeste miljøstandard, Euro5. 

Gasbilerne adskiller sig desuden fra konventionelle biler ved at have et betydeligt lavere støjniveau. Navnlig 

ved stilstand er forskellen markant. 

Lige så stærk som en dieselmotor 

Mercedes-Benz’ gasbiler Sprinter NGT og Econic NGT er udstyret med gasmotorer, der med henholdsvis 156 

og 279 hestekræfter er lige så stærke som en tilsvarende dieselmotor. Bilerne er derfor på niveau med 

tilsvarende dieselbiler, når det gælder ydeevne, og de kan køre op til 470 km på en tankfuld gas. 



 
 

Gas-biler er sikre 

Det er lige så sikkert at køre i Mercedes-Benz gasbiler som dieselbiler. Gasinstallationerne overholder den 

europæiske sikkerhedsnorm ECE R 110, og bilerne er crashtestet af tyske ADAC. Skulle der ske en ulykke, så 

der går hul på gastanken, vil gassen, som er lettere end luft, stige til vejrs og blæse væk i modsætning til diesel, 

som vil løbe ud og dermed kan medføre brandfare. 

Prisen afhænger af afgiftssystemet 

De ekstra tanke i en gasbil samt den mere komplicerede teknologi betyder, at bilerne i indkøb er ca. 10 

procent dyrere end tilsvarende dieselbiler. Det samme gælder service. Hvis det skal kunne betale sig at 

investere i en gasbil, kræver det en veludbygget infrastruktur samt fordelagtige afgifter på både bil og 

brændstof. 


