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Sammanfattning
Projekt BiMe Trucks har haft som syfte att introducera ett alternativ till
konventionellt dieselbränsle för tunga fordon med en teknik som är energieffektiv
och med ett bränsle som har potential gällande hög andel förnybarhet.
Genom att samordna en introduktion av fordon för metandieseldrift, produktion
av flytande biogas och en uppbyggnad av infrastruktur för tankning av flytande
metan har en demonstration av flytande gas till tunga fordon kunnat genomföras.
Projektets deltagare har varit AB Volvo, AGA, E.ON Biofor Sverige AB,
FordonsGas Sverige AB och Energigas Sverige. Projektledare har varit Business
Region Göteborg, BRG.
Projektets mål har varit att:
- Bygga tre tankställen för flytande biogas som täcker regionerna Stockholm,
Jönköping/Göteborg och Malmö.
- Produktutveckla och erbjuda marknaden energieffektiva fordon för flytande
biogas och metandieselteknik.
- Till kund leverera minst 69 fordon för användning i operationell drift
Fem tankställen för flytande gas är på plats, varav tre inom ramen för projektet
BiMe Trucks och övriga två stationer har byggts av projektets partner.
Fordon med metandieselteknik för flytande biogas är utvecklade och 48 fordon
har levererats till kund inom ramen för Energimyndighetens stöd. Inom ramen för
den del som Västra Götalandsregionens stöttat var målet 33 fordon till kund och
där har 22 fordon levererats.
En mycket viktig del i projektet har också varit den betydande överföring och
utveckling av kompetens gällande bränsle och fordonsfrågor som skett tack vare
öppen och nära dialog mellan projektaktörerna.
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Summary
The purpose of the BiMe Trucks project has been to introduce an alternative to
conventional diesel as a fuel for heavy duty vehicles with an energy efficient
technique and a fuel with a potential regarding a high percentage of renewable
fuel.
By coordinating the introduction of vehicles, the production of liquefied biogas
and the building of an infrastructure of filling stations for liquefied methane, it
was possible to perform a demonstration of liquefied gas to heavy duty vehicles.
The partners of the project have been AB Volvo, AGA, E.ON Biofor Sverige AB,
FordonsGas Sverige AB and Energigas Sverige. Project leader has been Business
Region Göteborg, BRG.
The goal of the project was to:
-

Build three filling stations for liquefied methane covering the regions of
Stockholm, Jönköping/Göteborg and Malmö.
Develop and offer energy efficient vehicles with methane diesel technique
and for liquefied biogas to the market
Deliver to customer at least 69 vehicles to be used in standard operations

Five filling stations are in place, three within the project of BiMe Trucks and the
other two built by the partners of the BiMe Trucks project.
Vehicles with the methane diesel technique for liquefied biogas are developed and
48 vehicles have been delivered to customers with support from the Swedish
Energy Agency. With support from the Region of Västra Götaland, 22 vehicles
have been delivered (the goal was 33).
A very important part of the project has been the transfer and development of
competence regarding fuel and vehicles that has taken place thanks to an open and
close dialogue between the partners of the project.
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Inledning
Transporterna står för en allt större del av utsläppen av växthusgaser och till
skillnad från andra sektorer minskar inte utsläppen över tid. Speciellt gäller detta
de tunga fordonen, bussar och lastbilarna, en sektor som 2012 hade ökat sina
utsläpp med 14 procent jämfört med utsläppen 10 år tidigare. Sektorn står för
12 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Medan flera alternativ för lätta
fordon i form av gas, etanol, hybrid och rena elbilar fanns tillgängliga i allt större
utsträckning på marknaden, fanns det inga koldioxidbesparande alternativ till
diesel på marknaden för lastbilar för fjärrtransporter när detta projekt startades,
utöver låginblandning i diesel.
För att kunna introducera en ny teknik på marknaden krävs både en
teknikutveckling av fordonen och en utbyggnad av infrastrukturen för det nya
bränslet - och detta skall helst ske samtidigt. Ett klassiskt ”höna och ägg”
problem, ingen köper ett fordon om det inte går att tanka och ingen bygger en
infrastruktur om det inte finns fordon som kan tanka.
AB Volvo visade 2007 sju fordon som kunde drivas med alternativa drivmedel.
De ville visa att de som fordonsutvecklare hade tekniken framme, och att nästa
steg måste tas tillsammans med fler samhällsaktörer för att en marknadsintroduktion skulle kunna vara möjlig. En av teknikerna var metandieseltekniken
som ingår i detta projekt.
Syftet med BiMe Trucks
Projekt BiMe Trucks har haft som syfte att introducera ett alternativ till
konventionellt dieselbränsle och dieselfordon som är både energieffektivt och har
potential gällande hög andel förnybarhet. Genom att samordna introduktion av
fordon för metandieseldrift och flytande metangas med uppbyggnad av
infrastruktur för tankning av flytande metan har en demonstration och
marknadsintroduktion kunnat ske. Projektets deltagare har varit AB Volvo, AGA,
E.ON Biofor Sverige AB, FordonsGas Sverige AB och Energigas Sverige.
Projektledare har varit Business Region Göteborg, BRG
Syftet var att demonstrera och marknadsintroducera metandieselteknik och
flytande metan för långväga godstransporter genom att:
- bygga 3 tankstationer för flytande metangas
- till kund sälja 69 fordon med metandieselteknik och flytande metan för
placering i Stockholm, Malmö och Jönköping.
Parallellt med detta projekt har ett motsvarande projekt funnits i Västra Götaland
med målet sälja 33 lastbilar med placering inom Västra Götalandsregionen, VGR.
Delfinansiering för projektet i Västra Götalandsregionen går via VGR InMotionprogram.
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Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten inom ramen för medel som
avser stöd till främjande av biogas eller förnybara gaser (regleras i förordning SFS
2009:938). Syftet med utlysningen var att främja energiteknik som är gynnsam ur
ett klimatperspektiv men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig.
Utlysningen syftade till att effektivisera och öka produktion, distribution och
användning av förnybara gaser.
Flytande biogas (LBG) för effektivare distribution
Ungefär samtidigt som Volvo diskuterade möjligheten att producera fordon som
tankar flytande gas, diskuterades möjligheten att förvätska biogas. Syftet med
förvätskningen var i första hand att få en effektivare distribution i områden utan
utbyggt naturgasnät. Genom att förvätska gasen, det vill säga kyla den till cirka
minus 160 grader, så skulle större volymer biogas kunna transporteras från
områden med stor produktionspotential till områden med större
marknadsefterfrågan än vad som var ekonomiskt rimligt att försörja med då
existerande teknik. Samtidigt öppnade sig möjligheten att planera för lastbilar och
andra fordonstyper som skulle kunna tanka flytande biogas.
Ett projekt bildades i Lidköping med syftet att producera flytande biogas från
organiskt avfall. Projektet resulterade i en anläggning som ska producera 60 GWh
biogas årligen, ägd av Swedish Biogas International, Göteborg Energi och
Lidköpings kommun. Det arbetet ligger utanför BiMe Trucks men har varit en
viktig del i att få till stånd hela kedjan från produktion till fordonsdrift.
Samarbete för en fossiloberoende fordonsflotta
Projektets mål har alltså varit att få fram ett kommersiellt fungerande
miljöalternativ till de godstransporter som idag utförs huvudsakligen med
dieselbränsle. För att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till den idag
totalt dominerande dieselmarknaden inom transportsektorn utgör flytande biogas
och den energieffektiva metandieseltekniken pusselbitar på vägen till en
fossiloberoende fordonsflotta.
En mycket viktig del i projektet har varit den betydande överföring och utveckling
av kompetens gällande bränsle och fordonsfrågor som skett tack vare öppen och
nära dialog mellan projektaktörerna. De tekniska och marknadsmässiga
utmaningarna kring nya produkter går att möta när både fordonstillverkare och
drivmedelsdistributörer samverkar med varandra men också med åkerier och
speditörer och i förlängningen deras kunder, de varuägande företagen.
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Huvudresultat
Projektets mål har varit att:
- Bygga tre tankställen för flytande biogas som täcker regionerna Stockholm,
Jönköping/Göteborg och Malmö.
- Produktutveckla och erbjuda marknaden energieffektiva fordon för flytande
biogas och metandieselteknik.
- Till kund leverera minst 69 fordon för användning i operationell drift
Fem tankställen för flytande gas är på plats, varav tre inom ramen för projektet
BiMe Trucks.
Fordon med metandieselteknik för flytande biogas är utvecklade och 48 fordon
har levererats till kund inom ramen för Energimyndighetens stöd. Inom ramen för
Västra Götalandsregionens stöd var målet 33 fordon till kund och där har 22
fordon levererats.

Bild: Metandiesellastbil från Volvo

Projektet har arbetat i följande fyra delområden:
- Infrastruktur för flytande biogas
- Fordonsteknikutveckling
- Kund och brukare
- Teknik, säkerhet, lagar och regler
En utförligare beskrivning av måluppfyllelsen inom respektive delområde följer.
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Måluppfyllelse - Infrastruktur för flytande biogas
Idag finns en relativt väl utbyggd infrastruktur för trycksatt gas, ofta benämnt
CNG, compressed natural gas, i stora delar av södra Sverige liksom i flera
europeiska länder. För flytande gas, ofta benämnt LNG, liquefied natural gas,
fanns vid projektets start några enstaka tankställen i Europa och inga i Sverige.
Målsättningen med projektet var, som tidigare nämnts, att bygga tre tankställen
för flytande gas i Sverige.
Ungefär samtidigt som ansökan för BiMe Trucks gjordes, fanns ett bidrag från
Naturvårdsverket för tankställen för alternativa drivmedel exklusive etanol.
FordonsGas Sverige AB sökte, och fick, medel för att bygga en så kallad LNGLCNG-tankstation i Göteborg. Det vill säga en tankstation som förses med
flytande gas och där man kan tanka både flytande och komprimerad gas. Denna
station är placerad på Stig Center som är Sveriges största försäljningsplats av
drivmedel till tunga fordon, placerat vid norra infarten till Göteborg i närheten av
flera stora transportföretag. Stationen stod klar för tankning i oktober 2010, en
månad innan den första bilen med flytande gas som bränsle var klar. Trots att
denna tankstation formellt inte ingår i BiMe Trucks-projektet, ingår den dock som
en mycket viktig del i den marknadsintroduktion som är projektet syfte. Att
specificera tankstationerna gällande teknik och utförande ligger dock inom
projektets vidare ramar, liksom arbetet med regler och rekommendationer. Då
detta var den första station i Sverige var erfarenheterna som FordonsGas bidrog
med till projektet från denna station med mycket värdefulla exempelvis rörande
praktisk hantering vid tankning, hur minimering av metanutsläpp bäst görs och
hur mätningar på gaskvaliteten kan göras.

Bild: Den första tankstationen för flytande gas i Sverige. Stationen är lokaliserad på Stig Center i
Göteborg och byggd av FordonsGas Sverige AB, delfinansierad av Naturvårdsverket.
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November 2011 var den första stationen i BiMe Trucksprojektet klar, byggd av
AGA i Järna söder om Stockholm. Stationen erbjuder tankning både av flytande
och av gasformig gas. En ytterligare station söder om Stockholm, i Älvsjö, stod
klar vid årsskiftet 2012/2013, även denna byggd av AGA. Denna station ingår
formellt inte heller i BiMe Trucks men har även den haft betydelse för projektet.

Bild: Den första tankstationen för flytande gas i BiMe Trucks projektet. Stationen är lokaliserad
söder om Stockholm i Järna och byggd av AGA.

En station för tankning i Malmö startades januari 2013 av E.ON. Denna station
var en temporär lösning medan en permanent station byggdes. Den permanenta
tankstationen har sin första planerade tankning i början av 2014. Det sena
öppnandet av den permanenta stationen beror på flera samverkande interna och
externa skäl, där den huvudsakliga orsaken är att E.ON valt ett annat teknikspår
gällande tankstationslösning än det FordonsGas och AGA valt.
Stationen i Jönköping var klar för tankning av flytande gas i september 2013.
Stationen byggdes av FordonsGas Sverige AB.
En ytterligare station byggs nu av AGA i Örebro, med beräknad driftstart i början
av 2014.
Stationer planeras även i Helsingborg (Öresundskraft) och intresse finns i på flera
orter varav några i norra Sverige.
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Befintlig station i BiMe Trucksprojektet
Befintlig station
Planerad station

Kartbild med existerande och planerade tankställen i Sverige.

Bedömningar av behovet av antalet tankställen för flytande gas har gjorts av både
Vattenfall Power Consultants (SGC Rapport 167, 2006) och ÅF (SGC Rapport
236, 2011). De kom fram till att 18-24 stationer, rätt placerade, skulle kunna täcka
alla stora leder i Sverige. Utredningarna har baserats på behov av tankställen för
att tillgodose större transportflöden. Tilläggas bör dock att även andra faktorer
påverkar det totala behovet. Till exempel är det lokala läget i förhållande till
åkeriets placering och planerad rutt viktig liksom kapaciteten på tankstället.
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Biogas/Naturgas
För komprimerad gas startade det till stor del med enbart naturgas. Utvecklingen
har gått mot en ökande andel biogas sett över tid och de senast åren har
inblandningen av biogas på nationell nivå varit större än andelen naturgas.
Miljoner Nm3
160
140
120
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80
60
40
20
0

Biogas
Naturgas

Diagram: Sålda volymer biogas och naturgas för användning som fordonsbränsle i Sverige till
lätta fordon, tunga fordon och bussar.
Källa SCB och Energigas Sverige

Den långsiktiga målsättningen med projektet är att främja biogasen som bränsle
för tunga transporter. Det finns dock inte så mycket flytande biogas tillgänglig
och redan i ansökan konstaterades att bränslet i en inledande fas av utvecklingen
kunde komma att bestå av enbart flytande naturgas.
Aktörerna har haft följande biogasandel i sin totala försäljning av flytande gas:
Aktör
AGA
E.ON
FordonsGas Sverige AB

Andel biogas
(%)
0
50
50

Såld volym flytande
fordonsgas (kg)
42 005
29 255
59 928

Tabell: Såld volym flytande fordonsgas samt andel biogas under projektperioden (exkl.
december2013). Observera att volymerna gäller enbart de stationer som varit med i BiMe Trucks,
detta är alltså inte den totala sålda volymen flytande fordonsgas i Sverige. Detta innebär t.ex. att
volymerna för AGA och FordonsGas endast inkluderar en av deras existerande stationer och i
FordonsGas fall så blir det knappt tre månaders volymer från stationen i Jönköping.

FordonsGas Sverige AB har haft tillgång till flytande biogas från Lidköping, och
så har även E.ON haft under delar av projektperioden.
Under projektperioden ändrades skattelagstiftningen för att förtydliga hur
skattebefrielsen för biogas skulle fördelas när biogasen blandades med naturgasen
t.ex. i naturgasnätet. Den lagändring som gjordes tog hänsyn till att gas kunde
transporteras i flytande form, men inte att gasen kunde säljas i flytande form till
slutkund då det inte var aktuellt när lagstiftningen togs fram.
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Skattelagstiftningen gav alltså inget stöd för att ersätta biogas i gasform med
naturgas i flytande form med bibehållen skattebefrielse.
En sådan lagändring diskuteras för närvarande, men frånvaron av den har
försvårat för aktörerna att tillgodoräkna sig gasformig biogas när inte flytande
biogas funnits tillgänglig.
AGA har köpt flytande biogas från Storbritannien under projektperioden men den
gasen har blandats in i det lokala gasnätet i Stockholm för att inte föra in
ytterligare en gassammansättning i projektet.
En realistisk förväntan på andelen biogas i detta bränsle när volymerna ökar är
cirka 30-50 % biogas på nationell basis. Andelen kommer att bero på
betalningsvilja hos åkeri och transportköpare, politiskt stöd för utvecklingen,
tillgång på biogas samt om lagstiftningen kring skattefördelningsprinciperna
(gröngasprincipen) förtydligas och kan komma att inkludera flytande och
komprimerad gas i samma system.
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Måluppfyllelse - Fordonsteknikutveckling
Målsättningen med fordonsteknikutvecklingen var att kunna ta fram ett fordon
med energieffektiv förbränning i samma storleksordning som en dieselmotor och
med en godtagbar räckvidd.
Dagens gasdrivna fordon använder tändstiftsmotorer, också benämnda
ottomotorer, vilket är samma teknik som används för bensinmotorer. Den
tekniken har ca 20 % sämre verkningsgrad än dieselmotorn. Volvo har utvecklat
fordon med en så kallad metandieselteknik, ibland också kallad dual-fuel teknik,
där gas och diesel används tillsammans i en dieselmotor. Tekniskt innebär detta
att en viss mängd diesel används som kompressionsantändning av gasen som
energimässigt står för den största delen av bränsleförbrukningen.
Metandieseltekniken ger en högre verkningsgrad än befintlig tändstiftsteknik.
I denna första generation bedömdes andel diesel kunna vara i storleksordningen
25 % och gasen 75 % då fordonet körs i fjärrtransporter.
En försvårande faktor har varit att det inte funnit färdiga regler för certifiering av
metandieseltekniken i avgaskraven Euro V. Det kommer det att finnas för Euro VI
som nu träder i kraft, genom att bland annat Volvo drivit frågan med stöd av
erfarenheter från detta projekt.

Bild: Motor med metandieselteknik- det gröna är de tillkommande gasdelarna.

Energieffektivitet och gas/dieselsubstitution
Energieffektiviteten för metandieselfordon som uppfyller kväveoxidskraven och
partikelkraven i Euro V jämfört med en dieselmotor (D13 460 hk Euro V) har
mätts av Volvo i körtester. Resultaten varierar beroende på gaskvalitet (metantal)
och för olika körfall och låg i storleksordning på 2-8 % högre energiförbrukning
än för en dieselmotor 1.

1

Referens Mats Franzén Volvo Lastvagnar
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En lärdom som kommit fram under projektets gång är metantalets betydelse för
EURO V tekniken. På grund av olikheter i metantal mellan ren biogas och den
flytande naturgas som används i Sverige har Volvo, för att uppfylla de
ursprungliga kraven, varit tvungna att utveckla ytterligare en motorkonfiguration
för naturgasen som har det lägre metantalet. Vissa problem med körbarheten har
verkat kvarstå för några fordon med denna motorkonfiguration och utredning
pågår.
Att två olika motorkonfigurationer behövs innebär att åkarna har fått välja en eller
två av leverantörerna som standard, och installera den motorkonfiguration som
passar för det bränsle som den gasleverantören har. Denna lösning är långt från
optimal, men har gått att praktiskt hantera för de fordon som kommit ut i denna
marknadsintroduktion. Problemet med att olika metantal kräver olika
motorkonfigurationen kommer inte kvarstå för den lösning Volvo tar fram som
klarar kraven i Euro VI.
Hur mycket diesel som byts ut mot gas beror även det på körmönster. För körning
i stad med mycket start och stopp blir andelen gas lägre. En telefonintervju
gjordes i januari 2014 för att få fram åkarnas erfarenheter. Av totalt 29 företag
svarade 17 på frågorna. Flera ansåg dock att de hade haft fordonen för kort tid för
att kunna svara. Av de som svarade varierade den upplevda fördelningen
gas/diesel mycket, från lägst 33 procent gas till som högst 86 procent.
Variationerna i svaren beror förutom på olikheter i körmönstret eventuellt också
på att åkarna anger olika saker. Andelen gas som anges av fordonets
övervakningssystem visar hur fördelningen ser ut vid optimal körning, det vill
säga en delmängd av körsträckan. Om fördelningen baseras på bränsleuppföljning
kan den totala andelen gas tas fram, men kräver å andra sidan att fordonet alltid
haft tillgång till gas. En noggrannare bränsleuppföljning för att få fram den totala
bränsleförbrukningen görs av Volvo Lastvagnar hos några av kunderna samt av
Volvos eget demofordon under januari och februari 2014. De preliminära
slutsatserna från uppföljningen av demofordonet indikerar en högre total
bränsleförbrukning på cirka 4-6 % jämfört med motsvarande dieseldriven lastbil.
Metandieseltekniken vidareutvecklas nu av Volvo för att öka andelen gas samt för
att kunna möta utsläppskraven i Euro VI. Fältprovsbilar kommer att testas i början
på 2014 och leveranser av fordon beräknas starta under 2015.
Räckvidd
Komprimerad gas är en utmärkt möjlighet för lätta fordon och fordon som kör
regionalt såsom t.ex. distributionsbilar och bussar. Men den komprimerade gasen
ger inte tillräcklig räckvidd för den körsträcka som långväga lastbilar färdas. Att
lagra gasen flytande har från start varit en förutsättning för att få tillräcklig
räckvidd för segmentet tunga långväga transporter. Komprimerad gas däremot
kommer att vara förstahandsval för lätta fordon och bussar även i framtiden.
Under den telefonintervju som gjordes (se ovan) svarade majoriteten av kunderna
att den upplevda räckvidden för den stora tanken var 70-80 mil, medan
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räckvidden på den lilla tanken var cirka 35 mil. Detta får anses godtagbart i ett
första steg, där fordonen kan gå på diesel om gasen inte finns tillgänglig.
En lastbil är inte bara en lastbil
Lastbilar finns i olika modeller. I Sverige är den dominerande modellen för
långväga fjärrtransporter den så kallade jämnlastbilen, det vill säga en lastbil med
skåp. Vid projektets start fanns metandieseltekniken enbart i modellen draglastbil,
vilket försvårade introduktionen något. I maj 2012 lanserade Volvo metandieseltekniken även som jämnlastbil med 13 liters motor.

Bild: Till vänster en draglastbil med påkopplad trailer och till höger en jämnlastbil.
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Måluppfyllelse – Kund och Brukare
Åkeribranschen har små marginaler och tuff konkurrens. Utrymmet är därför litet
för att testa ny oprövad teknik där åkarna har begränsad kunskap om totala
kostnadsbilden såväl som tillförlitlighet hos tekniken. För att minimera
osäkerheten kring kostnadsbilden gjordes beräkningar i Sveriges åkeriförenings
kalkylmodell, SÅ-calc. Beräkningarna visar att med rätt körmönster, det vill säga
mycket långväga körning på jämn hastighet med hög last, så finns en rimlig
återbetalningstid på den högre fordonsinvesteringen.
För att visa på tillförlitligheten hos tekniken har de tidiga användarna varit en
förutsättning där tekniken bekräftats i faktisk körning. Götene Kyltransporter
köpte den allra första bilen och deras erfarenheter och positiva attityd till tekniken
var viktiga för den fortsatta marknadsintroduktionen. Tidigt ute var även Kdt i
Kristianstad.
En genomgående tendens hos åkerierna har varit att först köpa ett fordon för att
testa tekniken och sedan efter något års erfarenhet beställa ytterligare fordon.
Exempel på detta är DHL som köpte en av de första bilarna och som nu har
beställt ytterligare två fordon. Detta har resulterat i att det var en relativ trög start
på projektet, men att vi nu i slutet av projektet ser ett stort intresse, så stort att
produktionen inte hinner få fram fordon innan projektets slut. Samma beteende
med en mindre första flotta och därefter en större beställning finns hos
transportköparna, t.ex. ICA.
Antal fordon

Säljstart
Jämnlastbil

Stockholm
Järna
AGA

Göteborg
FordonsGas

2010

2011

2012

Malmö
E.ON
(tillfällig)
Jönköping
FordonsGas
Stockholm
Älvsjö
AGA

2013

Tabell: Ungefärlig utleverans av fordon samt tidpunkt för respektive stations driftsstart.
Observera att mer än hälften av utleveransen sista kvartalet går till en enda kund (ljusare färg).

Drivkraften för åkerier och deras transportköpare har varit att minska sin
miljöpåverkan och speciellt påverkan på klimatet. Denna drivkraft är starkast
inom vissa segment av marknaden, och starkast har den visat sig vara inom
livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Nära 70 % av de beställda lastbilarna
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kör för livsmedelsindustrin eller dagligvaruhandeln. Troligen beror detta på att
dessa verksamheter befinner sig nära konsumenten och konsumenten har en
relativt stor medvetenhet om att transporten är en stor del av produktens
miljöpåverkan. Andra tidiga beställare är offentliga avfallsaktörer såsom Renova
och Sysav liksom aktörer inom gasbranschen. Utmärkande är även ett antal
speditörer som vill testa den nya tekniken.
AS transport
Bengts Åkeri
Bring Frigo Åkeri
DHL Freight
Ekdals Åkeri
Fraktkedjan Väst Åkeri AB
Glimåkra Åkeri AB
Götene Kyltransporter
HVF transport AB
Hålabäcks åkeri
JAS Transport AB (Bräckeåkeri)
KAJ Inrikes
Kdt i Kristianstad
Larssons Gräv
Magnus Andersson Transport

Malmö LBC
Pall Cargo i Kungsbacka
PEMA Truck & Traileruthyrning
Posten Logistik Sverige AB
Renova
Rolf Vibkes åker
Rossing Åkeri & logistik AB
Schenker Åkeri AB
Svebol Logistics
Textilia Tvätt och Textilservice AB
Tommy Nordberghs Åkeri
VGT
Västberga Åkeri AB
ÖMT Åkeri

Tabell: Åkerier som köpt en eller flera metandieseldrivna lastbilar.

Totalt såldes 70 fordon under projekttiden att jämföras med målet 100.
Anledningarna till att målet inte nåddes fullt ut var flera, bland annat:
- Jämnlastbilen, den mest använda varianten av lastbil, fanns först i maj 2012
- Tankstationen i Malmö fanns på plats först 2013
- Stor osäkerhet hos branschen för att starta med ett nytt bränsle. Man börjar
försiktigt för att utvärdera innan fler fordon köps
- När intresset växte var produktionsplatserna för EURO V-lastbilar (för alla
bränslen) begränsade.
Sammanfattningsvis bedömer projektet att detta ändå är en lyckad
marknadsintroduktion. Det finns ett stort intresse hos många åkare och
transportköpare men tröskeln är fortfarande hög. För att få ett fordon i drift ute
hos kund krävs kunskap, ett stort engagemang och ett affärsmässigt driv hos hela
kedjan, från fordonsförsäljaren, via åkare och eventuellt speditör till den
varuägande transportköparen. Att intresset varit stort i vissa branscher och
obefintligt i andra, visar på att det finns arbete att göra med kunskapsspridning
och arbete som ökar kundernas kravställning på produktens transport. Projektets
bedömning är att bidraget till fordonen har varit en avgörande morot för åkarna i
deras ekonomiskt pressade vardag och behovet av en sådan morot kvarstår även
efter projektet tills fler kunder och transportköpare kräver transporter som drivs
med alternativa drivmedel.
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Måluppfyllelse – Teknik, säkerhet, lagar och regler
Då tekniken varit ny har stor vikt i projektet lagts vid kunskapsuppbyggande och
kunskapsöverföring samt att driva frågor gällande regler och rekommendationer
under projektets gång. Arbetet har bedrivits i en dedikerad teknikgrupp och
särskild fokus har legat på de frågor som uppstår i gränslandet mellan tankstation
och fordon.
Bland annat följande områden har behandlats:
- Fordonsutveckling med högsta möjliga kvalitetssäkrade dieselsubstitution
- Riskanalys av tankningsprocessen
- Utveckla tankningsprocessen så den blir användarvänlig för föraren
- Utbildning och informationsmaterial kring tankningsprocessen.
- Säkerställande av tankningsprocess som minimerar metanläckage, bland
annat genom att ändra ursprunglig leverantörslösning från ventilation till
atmosfären till ett slutet system.
- Gaskvalitetsfrågor – definition av olika kvaliteter av LNG och LBG beroende
på källor och hur dessa inverkar på motorns funktionalitet. Detta gäller
sammansättningen av gasen samt i vilken temperaturer gasen levereras
- Anpassning av motorerna för de skilda gaskvaliteter av LNG och LBG som
kommer att finnas på den svenska marknaden.
- Funktions- och standardiseringsfrågor gällande anslutningar mellan
tankstation och fordon.
Kontakter med myndigheter har varit centrala, speciellt MSB för tankställen och
Transportstyrelsen för fordon.
Befintliga tankstationsanvisningar för vanliga tankstationer med komprimerad gas
har kompletterats med rekommendationer för flytande gas. Arbetet har letts av
Energigas Sverige och inkluderat även aktörer utanför BiMe Trucks. Dokumentet
definierar hur tankställen för LBG/LNG skall byggas för att säkerställa funktion
och säkerhet. Tankstationsanvisningarna med kompletterande rekommendationer
för flytande gas är nu godkända av MSB vilket underlättar framtida byggnationer
av tankställen för LBG/LNG. Det är dock en kontinuerlig utvecklingsprocess för
både marknadsaktörer och myndigheter, så utveckling av rekommendationerna
fortsätter.
Arbetet i teknikgruppen har lett till en mycket god och djup kunskapsgrund.
Omfattande och djupgående kunskaper kring metandieselteknik och flytande
metan (biogas och naturgas) har uppnåtts i samarbetet mellan fordonstillverkare
och gasleverantörer. Dessa kunskaper har varit avgörande för att undanröja
tekniska hinder. Bedömningen är att en kvalitetssäkrad marknadsintroduktion av
nytt bränsle och ny fordonsteknik på den svenska marknaden inte hade varit
möjlig utan denna typ av gemensamt projekt. Den svenska samlade
kunskapsnivån genom erfarenheterna i projektet är mycket hög jämfört med
nuvarande kunskapsnivån i de flesta europeiska länder.
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För att kunna fortsätta även efter projekttiden har arbetet i teknikgruppen flyttats
under hösten 2013 till projektet Trucks for Me som projektleds av Energigas, se
mer nedan.

Effekter i samhället
Närliggande effekter - Produktion av flytande biogas och fler stationer
Den mest närliggande händelsen till projektet är byggnationen av
produktionsanläggningen för flytande biogas i Lidköping. Anläggningen ägs av
Swedish Biogas International, Göteborg Energi och Lidköpings kommun.
Produktionen av gasformig biogas startade 2011 medan
förvätskningsanläggningen blev något försenad och startade 2012. Anläggningen
kommer vid full produktion att producerar 60 GWh biogas varav 50 GWh
kommer att vara i flytande form.

Bild Lidköping Biogas produktionsanläggning för flytande biogas

Med produktionsanläggningen i Lidköping visas i praktiken systemet och
funktionen för förnybar flytande fordonsgas från produktion direkt till kunder för
användning i långväga transporter.
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Som redan nämnts i rapporten är en annan närliggande händelse med stor
betydelse för projektet att aktörerna i projektet byggt ytterligare två stationer
utanför BiMe Trucks. FordonsGas allra första tankstation för flytande gas på Stigs
Center, i Göteborg har haft väldigt stor betydelse för utvecklingen liksom AGAs
möjlighet att bygga om sin station i Älvsjö, Stockholm, så att det gick att tanka
flytande gas där. En ytterligare station placerad i Örebro byggs av AGA med
planerat startdatum under första kvartalet 2014.
Fortsatt arbete i EU-projektet LNG Blue Corridors
Ett omfattande projekt med namn LNG Blue Corridors har fått medel inom EU:s
7:e ramprogram med start sommaren 2013. Syftet med projektet är liknade det för
BiMe Trucks, nämligen att demonstrera flytande fordonsgas som bränsle för tung
trafik, men uppskalat till europeisk nivå. Projektet innehåller en
demonstrationsdel där 14 stationer skall byggas i Europa och 100 fordon skall
testas. Dessutom innehåller projektet ett relativt stort arbete att föreslå
harmoniserade rekommendationer och standarder för denna nya bransch.
För att effektivisera den svenska arbetsinsatsen men bibehålla möjlighet att
påverka, har de svenska aktörerna, exklusive Business Region Göteborg, behållit
strukturen från BiMe Trucks och gått samman i ett konsortium vid namn Trucks
for Me lett av Energigas Sverige som står som en part i det europeiska projektet.
Det svenska medverkandet i det europeiska projektet bygger på att förmedla
kunskap som byggts upp i BiMe Trucks för att säkerställa en internationell
framgångsrik demonstration av flytande fordonsgas.
I det europeiska projektet finns inte motsvarande generella inriktning på biogas
som BiMe Trucks har haft. De svenska aktörerna tar med sig det in i projektet,
med egna erfarenheter, förmedlat både via de personer som arbetar i projektet och
genom en rapport som dokumenterar BiMe Trucks erfarenheter av flytande biogas
som bränsle. Dessutom kommer de svenska aktörerna bidra med en rapport som
visar på potentialer för flytande biogas i Europa.
Mer information om LNG Blue Corridors finns på projektets hemsida
www.lngbc.eu.
Tunga transporter i Biogas 2020
Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg deltar i ett förprojekt,
Biogas 2020, som har fått stöd av Interreg (Skagerack/Kattegatt) där ett av två
fokusområden är att titta på hur man kan utveckla flytande biogas till tunga fordon
i området som en fortsättning på BiMe Trucks. Förprojektet startade under hösten
2013 och löper till september 2014.
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Utveckling i Europa och världen
I USA drivs utvecklingen framåt kraftfullt genom tillgången på skiffergas.
Ledande distributör, Clean Energy, har idag 25 LNG-tankstationer i drift
I Europa har utvecklingen kommit längst i Sverige, Storbritannien, Nederländerna
och Spanien.

Kartbild över LNG/LBG tankstationer i Europa 2013. Underlag från LNG BC project

I Europa fanns vid slutet av 2013 ca 1000 lastbilar drivna på LNG, varav hälften
är efterkonverterade fordon. Cirka 400 av fordonen är Volvos metandieselfordon.
Förutom Volvo så har Scania och Iveco lastbilar för flytande gas, båda med
tändstiftsteknik. Scania har presenterat en lastbil som klarar kraven i Euro VI och
Iveco planerar ha en modell godkänd för Euro VI under första halvåret 2014.
Iveco är också med i projektet LNG Blue Corridors.
Utvecklingen i världen sker huvudsakligen kring flytande naturgas med säker
tillgång på bränsle som största drivkraft. Men klimatfrågan är också viktigt och på
fler håll än i Sverige blandas biogas in. Till exempel så har Gasrec, ledande
distributör i Storbritannien 25 % flytande biogas från deponier som
standardblandning i sina stationer. Clean Energy, den största aktören med både
försäljning av flytande och gasformig gas i USA har tre biogasanläggningar. Den
procentuella andelen biogas i Clean Energys totala försäljningsvolym är än så
länge mycket liten, men det är ändå en början.
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Genomförande
Projektet har drivits av Business Region Göteborg, BRG, som dels har samordnat
de projektinterna partnerna och dels drivit externa samverkansfrågor. BRG har
fungerat som en neutral projektplattform och som en garant för att de
övergripande målen avseende fördelning av tankställen och fordon blivit bäst sett
ur ett marknadsperspektiv och inte optimerats utifrån enskilda företags
vinstintressen.
Projektet har genomförts huvudsakligen i nätverksform där respektive aktör har
drivit och har varit ekonomiskt ansvarig för sina egna aktiviteter såsom
byggnation av tankställe och utveckling samt försäljning av fordon.
Nätverksaktiviteterna har kompletterats med gemensamma aktiviteter som
fokuserats på marknadskommunikation och kontakt med fordonskunder.
Gemensamma aktiviteter har huvudsakligen kretsat kring tidsplanering,
gemensam kunskapsuppbyggnad, tekniska frågor som berör både fordon och
infrastruktur samt utveckling av standarder/rutiner.
En mycket god och djup kunskapsgrund, som troligtvis är i världsklass, har tagits
fram i samarbetet mellan aktörerna. Omfattande och djupgående kunskaper kring
metandieselteknik och flytande metan (biogas och naturgas) har uppnåtts i
samarbetet mellan fordonstillverkare och gasleverantörer. Dessa kunskaper har
varit avgörande för att undanröja tekniska hinder så att utbyggnad av infrastruktur
för drivmedlet och marknadsintroduktion av lastbilarna kunnat synkroniseras. Det
har i sin tur varit en förutsättning för att uppfylla projektets syften och nå de
uppsatta målen.
Under projektets gång har ett flertal mindre hinder och barnsjukdomar dykt upp,
oftast av teknisk karaktär. Exempel på sådant problem är:
- Den procentuella skillnaden i sammansättningen hos flytande naturgas och
flytande biogas uttryckt i metantal visade sig kräva olika
motorkonfigurationer
- Då fordonen är varma (i relation till temperaturen på gasen) första gången de
tankas krävs en tekniklösning för att ta hand om uppvärmd returgas om
antalet nya fordon är många per station. Med en kompressor eller aktiv
kylning kan gasen säljas som komprimerad gas eller kylas till flytande.
Projektet har verkat i den gemensamma teknikgruppen för att problemen skall
lösas. För att utvärdera projektet inför sista projektåret lät BRG göra en
kundintervju i slutet av 2012. Kunderna påtalade de barnsjukdomar de upplevt
samt ett framhöll förbättringsområden och åtgärder vidtogs under 2013.
Generellt är åkarna nöjda med hur fordon och tankställen fungerar men en del
tekniska problem kvarstår. Den existerande teknikgruppen kommer därför leva
vidare under ny projektledning för att kunna ta hand om eventuella kvarvarande
frågor.
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Kommunikation
Projektet har kommunicerats via flera kanaler, se nedan:
-

Hemsidan www.bimetrucks.se. Hemsidan riktade sig under projektperioden
främst till transportföretag och åkerier som ville få information och kanske
söka bidrag. Hemsidan innehåller information om projektet, lastbilarna,
bränslet, tankstationerna och investeringsstödet. Sidan om investeringsstödet
är strikt uppdelat efter var lastbilen kommer att tanka. Köpare som
huvudsakligen kommer att tanka i Göteborg laddar upp en ansökan där
investeringsstödet kommer från Västra Götalandsregionens program
InMotion. Rutiner med bl.a. blanketter för förhandsanmälan resp. begäran av
utbetalning används. Hemsidan kommer finnas kvar ytterligare en period
även efter projektet slut, då med fokus på syftet med projektet och hänvisning
till vidare arbete.

-

En informationsfolder (1500 ex) med liknande syfte som hemsidan togs fram
och distribuerades.

-

Ett nyhetsbrev om BiMe Trucks skickades december 2012 ut till intressenter
och nådde cirka 200 specifikt utvalda mejl-adresser med fokus på kunder och
beslutsfattare.

-

Projektet har presenterats på över tjugo regionala, nationella och
internationella arrangemang. Nämnas kan t.ex. Energitinget 2010,
Energiutblick 2011, Almedalsveckan 2011 och 2012, Hållbart
Vägvalsseminarie 2011, KNEGs årliga konferens 2012, Göteborg
Sustainability Days 2012, Västsvenska miljöarrangemang i Bryssel 2011 och
2012, på seminarium i Berlin 2012 och Bologna 2012, på Gasdagarna 2009,
2011 och 2013 samt legat till grund för riksdagsseminarium 2013 om tunga
fordon på gas arrangerat av Västra Götalandsregionen. Dessutom tillkommer
kommunikation av projektet genom ett flertal kontakter hos respektive aktör.

Slutredovisning
-

Kommunikation om projektets resultat och erfarenheter kommer att
presenteras bland annat på VTI-dagarna 2014 i en folder samt i
pressmeddelande från några av aktörerna.

