
      FRAMTIDEN MED BIOGAS



KonveGas AB

CNG, LPG, LNG 

Gasbilar 
‣Anpassning av bilar till CNG drift 
‣Eftermarknad 
‣0 km fordon

Marknad 

Certifierad 
‣Certifiering för anpassning av fordon till 
CNG, reparation, Service, utbildning, 
godkännande av högtryckscylindrar 
‣De flesta bilmärken 
‣Miljöklassning Euro 4, 5 och 6

Framtiden 

Gasutbildning 
‣Gasutbildning för de flesta branscher  
‣GST (Gas system test)  
‣GST tilläggsmoduler 
‣GSIT (Gas system installation test) 
‣Förarutbildning  
‣Räddningstjänsten, Polis, (först på plats)

Delayed O.E.M 

Industriell strategi 
‣Nyckelfärdig lösning 
‣Garanti och försäkring 
‣ISO Kvalitetssäkring 
‣Eftermarknadssupport

KonveGas är TÜV godkänd sedan 2008



KonveGas AB

Gas Bag Vehicles
Naturgasdrivna fordon kan man hitta 
ända tillbaka till första världskriget och 
andra världskriget, då bristen på bensin 
var ett faktum över hela världen.  

Man utvecklade "Gas Bag Vehicles" och 
vissa länder var först med det så som 
Frankrike, Nederländerna, Tyskland och 
England.



GASBILEN

Biogas 

Rekordhastighet på 364,4 km/h 

Biogas har högt oktantal 130



Gasbilen Eftermarknad

CNG för multipoint insprutning

2 3 4 Cylinder 5 6 8 Cylinder

CNG för direktinsprutning motorer

2 3 4 Cylinder 



Gassystem OMEGAS

CNG kit för MPI motorer 

CNG kit för Direktinsprutningsmotorer  

CNG kit för Diesel motorer (Dual -fuel)

OMEGAS OBD nya styrenhetens starka sidor är pålitligheten och precisionen i självkalibreringsfunktionerna, vilket möjliggör 
snabb och korrekt slutförande av fordonskalibrering. Med OMEGAS OBD kan du också utföra diagnostik av bensinspridarna och 
test för enskilda spridare.  

Avancerad teknik gör det möjligt för Omegas systemet att bibehålla hög prestanda. Den senaste generationens bränslespridare 
garanterar exakt bränsledosering för att optimera förbränningen. Omegas systemet interagerar med bensinsystemet och ger 
möjlighet till OBDII-anslutning via K- och CAN-protokoll för avancerad diagnostik av gassystemet. 

Gassystemet finns i flera olika versioner för att anpassas till fordon med olika motorkapacitet, inklusive turbomotorer.



Gasbilen

SEAT Sverige

SEAT Tarraco  och SEAT Ateca 4DRIVE



Seat Sverige

Seat Tarraco 2,0l 4WD 245HK Biogas

Seat Tarraco 
 
Motor: 2,0l TSI

Motortyp: 140 kW 

Motorkod: DNPA

Växellåda: DSG7

Förbrukning: 5,4KG/100KM(WLTP)

CO2: Blandad: 158 (WLTP) 

Tankvolym: upp till 18kg (gas)

Avgasutsläpp: Euro6D (WLTP). 
715/2007*2018/1832AP


KonveGas utvecklar kompletta gassystem 
för konvertering av fordon med fossila 
bränslen till biogas. Våra typgodkända 
konverteringssatser ger en unik möjlighet 
att få bilen miljöklassad och att kunna köras 
med biogas. Tekniken hjälper till att sänka 
utsläpp och minskar miljöpåverkan.   
  

Våran konverteringssystem uppfyller de 
strängaste internationella regelverk enligt 
ECE R110, ECE R115, ISO 15500 och TÜV 
certifikat för säker och kvalitetsmässigt 
hantering av gasfordon.

KonveGas Sverige AB  
www.konvegas.se 
info@konvegas.se 

Tel: 0470 - 78 11 80

Seat Tarraco 2,0l 4WD 190HK Biogas

Seat Ateca 
 
Motor: 2,0l TSI

Motortyp: 140 kW 

Motorkod: DKZA

Växellåda: DSG7

Förbrukning: 5,4KG/100KM(WLTP)

CO2: Blandad: 158 (WLTP) 

Tankvolym: upp till 15kg (gas)

Avgasutsläpp: Euro6D (WLTP). 
715/2007*2018/1832AP


KonveGas utvecklar kompletta gassystem 
för konvertering av fordon med fossila 
bränslen till biogas. Våra typgodkända 
konverteringssatser ger en unik möjlighet 
att få bilen miljöklassad och att kunna köras 
med biogas. Tekniken hjälper till att sänka 
utsläpp och minskar miljöpåverkan.   
  

Våran konverteringssystem uppfyller de 
strängaste internationella regelverk enligt 
ECE R110, ECE R115, ISO 15500 och TÜV 
certifikat för säker och kvalitetsmässigt 
hantering av gasfordon.

KonveGas Sverige AB  
www.konvegas.se 
info@konvegas.se 

Tel: 0470 - 78 11 80



Personbilar ca. 5 000 000

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 

Eldrivna personbilar till 2030 ca. 2 000 000

3 000 000 fordon kvar?

Omställning



Vi kan se ett scenario där den fossiloberoende mixen år 2030 
översiktligt skulle kunna bestå av: 

• 2 000 000 laddbara fordon el och laddhybrider  
• 1 000 000 biogasbilar
• 1 500 000 biodiesel fordon (HVO) 
• 500 000 etanol, vätgas, DME mm 

Givet att fordonsflottan är lika stor som idag. 
Alltså ca 5 000 000 personbilar och lätta lastbilar.

Omställning



VARFÖR BIOGAS? 

• Biogas är mer än ett bränsle – det är ett system för cirkulär ekonomi bidrar 
också till betydligt förbättrad luftkvalitet i städerna.


• Biogas ger dubbel klimatvinst med biogödsel 

• Klimatbonus på 10 000 kr

• Får köras i tuffaste miljözonen

• Endast biogas, vätgas och elbilar är tillåtna i Zon1

Omställning



Gasbilen

Enligt de nya RED II (från EU) direktiven skall biogas till fordonsgas från gödsel på det sätt vi producerar i Sverige räknas med upp till 202% CO2 reduktion jämfört med 
fossila bränslen.
Detta innebär att denna biogas i praktiken blir en CO2 sänka, något som inget annat drivmedel kan erbjuda idag inkl. eldrift!
Vid samrötning med bioavfall (80 % CO2 red.) räcker egentligen med att mer än 20% av biogasen kommer från gödsel så kan vi uppnå denna effekt:



Gasbilen

ITALIEN

1 219 stationer


Tyskland

915 stationer


Sverige

205 stationer


Österike

173 stationer



KonveGas AB

Manufacturing of CNG composite Typ 4 cylinders


