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Last- og varebiler på el, brint og PtX
Akkumuleret CO2-reduktion: 25 mio. tons

Last- og varebiler på biogas og e-metan
Akkumuleret CO2-reduktion: 30 mio. tons

Kilde: Klimapartnerskabet for landtransport og DCE



Biogas potentialet er stort nok !
Potentialet kan suppleres med E- metan fra CO2 i biogas

Kom el på
gasmotoren



Klimaaftrykket fordelt på biobrændstoffer 

VEII standardværdier 

i kg CO2 ækv./GJ

Drivhusgas-

emission 

standardværd

Drivhusgas-

emission 

diesel

Emissions-

besparelse i 

forhold til diesel

Biogas:

Gylle -100 94 194

Bioaffald 14 94 80

Majs 30 94 64

Biodiesel:

Olieaffald (HVO) 15 94 79

Smeltet dyre fedt 20 94 74

Rapsfrø (1. gen.) 50 94 44

Emmelev (1. gen.) 20 94 74



Oprindelses garantisystem for 
bio- og elektrometan fra 01 07 2021 

➢ Energinet dokumenterer 
oprindelse af biogas med GO 
certifikat

➢ Biogas forbrugt når GO slette af 
forbruger.

➢ Producent  får certificeret  
bæredygtighed af uvildig EU 
godkendt verifikator.

➢ Biogas portions opdeles på med 
forskellig klimaeffekt baseret på 
biomasser som led i certificering.

➢ For transport prioriteres biogas 
med højeste CO2 fortrængning.



Støtte og oprindelsesgarantier
Produktionsomkostninger og fremtidigt støttebehov



Bremser for hurtigt skift fra diesel til biogas
Dansk regulering bremser dieseludfasning modsat vore nabolande

➢ Afgifterne er 20 – 25 % højere for en transport på biogas end på diesel

➢ Nyt CO2 fortrængningskrav vil udelukke støttet biogas, men bør fjerne strafafgifter

➢ Nyt CO2 fortrængningskrav fremmer fødevarebaserede biobrændstoffer frem til 2025



Infrastruktur – Biogas Danmarks forslag

Støtte til etablering af biogastankstationer og indkøb af lastbiler

Støtteforslag biogastankstationer og -lastbiler, mio. kr.

20 CBG-tankstationer 60             

500 CBG-lastbiler (80.000 kr./lastbil, 25 lastbiler/tankstation) 40             

100           

CO2e-reduktion tons (500 lastbiler. 75.000 km/år), tons CO2e/år 30.000     

CO2e-reduktion ved fuld udnyttelse af tankkapacitet, tons CO2e/år 80.000     

Ekstra antal CBG-lastbiler, der skal til få at nå fuld kapacitetsudnyttelse 900           

3 LBG-tankstationer 25             

250 LBG-lastbiler (100.000 kr./lastbil, 84 lastbiler/tankstation) 25             

50             

CO2e-reduktion tons (250 lastbiler. 100.000 km/år), tons CO2e 20.000     

CO2e-reduktion ved fuld udnyttelse LBG, tons CO2e 40.000     

Ekstra LBG-lastbiler, der skal til få at nå fuld kapacitet 250           
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Tak for opmærksomheden.

Spørgsmål ?

Frank Rosager, Direktør Biogas Danmark, fr@biogas.dk

Læs mere:  www.biogas.dk

Hent Biogas Outlook 2021 her: https://www.biogas.dk/biogas-outlook-2021
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