Økonomi- og Erhvervsudvalget
20-08-2014

Anvendelse af gas i transportsektoren
Sagsnr.:
13/62985
Sagsansvarlig: Karl Johan Legaard

SAGSFREMSTILLING
Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i
transportsektoren, hvor følgende indgår:
”Mulighederne for Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i
transportsektoren, herunder muligheden for at kommunens biler, som ikke skal køre på el, kan køre på
gas. Der undersøges desuden om gaspåfyldningsanlæg kan placeres i Viborg Kommune.”
På den baggrund udarbejdede Forvaltningen et Notat om mulighederne for, at Viborg Kommune kan
blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren. Notatet fremgår af bilag nr.
1.
Notatet indgik ved budgetlægningen på Byrådets budgetkonference den 29. og 30. august 2013.
Byrådet har ikke haft en egentlig behandling af notatet, og der er ikke afsat midler i budget 2014 til
dette område.
Hvis Viborg Kommune skal blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren vurderer
Forvaltningen, at alle nedenstående tiltag skal gennemføres:
Kommunen udnytter muligheden for at anvende gas i de fleste af sine egne kommunale
køretøjer.
Kommunen indgår kontrakter med renovatører om anvendelse af gas som drivmidler i
renovationsbiler.
Kommunen aftaler med Midttrafik, at de indgår kontakter med de vognmænd, der forestår
driften af bybusserne i Viborg by og evt. lokal ruter i den øvrige del af Kommunen.
Kommunen som plan- og vejmyndighed understøtter mulighederne for at etablere
gasfyldestationer med tilstrækkelige og egnede beliggenheder. Dette er med særligt fokus på
et ønske fra HMN Naturgas I/S om at etablere en gasfyldestation i Viborg.
Kommunen prioriterer en økonomisk understøtning af området nu og over en årrække, så der
kan opbygges en førerposition i forhold til de kommuner, der allerede er i gang med
investeringer på området.
Kommunen laver en samarbejdsaftale med HMN Naturgas I/S om teknisk bistand til etablering
og udbygning af infrastrukturen.
Kommunen involverer også andre lokale samarbejdspartnere/interessenter, eksempelvis taxa,
køreskoler og det lokale postvæsen.
Kommunen beslutter på længere sigt at udbyde skolebuskørslen med mindre gasdrevne
busser, hvor der måske kunne gives mulighed for at åbne visse af disse for andre rejsende.
I bilag nr. 1 er der lavet en vurdering af, hvad det vil koste at gennemføre de enkelte tiltag, der er
beskrevet i notatet, men der er ikke lavet en samlet vurdering på, hvad det vil koste at gennemføre
alle tiltagene, og blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren.
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INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget,
at der tages stilling til det videre forløb.
BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 20-08-2014
Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
at anvendelse af gas i transportsektoren bliver et af temaerne på budgetkonferencen den 28. og 29.
august 2014.
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Notat

Dato: 13. august 2013
Initialer: vpahal

Dato:

13. august 2013

Kopi til:
Emne:

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Ifølge budgetforlig 2012 skal det undersøges hvordan Viborg Kommune kan blive
førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren, herunder
muligheden for at kommunens biler, som ikke skal køre på el, kan køre på gas. Det
undersøges desuden om gaspåfyldningsanlæg kan placeres i Viborg Kommune.
Der har derfor været afholdt møde med HMN Naturgas I/S om mulighederne for
etablering af gasfyldestation i Viborg Kommune.
Det blev på mødet aftalt, at Viborg Kommune undersøger, hvordan kommunen kan
understøtte en udvikling med gas i transportsektoren fortrinsvis i forhold til de tunge transportopgaver, der findes i kommunen. HMN vil gerne medvirke med investering i tankanlæg og teknisk bistand for at understøtte udviklingspotentialet og modne markedet i forhold til gas i transportsektoren.
Dette notat vil belyse, hvilke muligheder Viborg Kommune har for at understøtte
gas i transportsektoren og indeholder følgende temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sammenfatning
Hvad gør andre kommuner?
Hvilke køretøjer kan køre på gas?
Økonomi
Kommunens muligheder for at anvende gas i køretøjer
Potentielle samarbejdspartnere i området
Tilskud til gasinfrastruktur fra 2014
Placering af gasfyldestation

1. Sammenfatning
Hvis Viborg Kommune skal være førende i anvendelse af gas i transportsektoren
vil det medføre en indsats, der ligger udover det andre kommuner har valgt at bidrage med, enten i antal gasbiler eller forskellige typer af tiltag.
Det vurderes, at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren hvis:
Kommunen udnytter muligheden for at anvende gas i sine egne køretøjer,
renovationsbiler og bybusser med de meromkostninger, det vil medføre.
(Merprisen pr. personbil er anslået til 10.000 kr. For varebiler 100.000 kr.
og for lastbiler og busser er merudgiften til anskaffelse mellem 250.000 kr.
til 300.000 kr. Driftsudgifterne til lastbiler og busser anslås at være op til
17.000 kr. dyrere pr. år. Kommunen har omkring 260 køretøjer, der anvender diesel som brændstof)
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Kommunen som plan- og vejmyndighed understøtter mulighederne for at
etablere gasfyldestationer med tilstrækkelige og egnede beliggenheder.
Kommunen prioriterer en økonomisk understøtning af området nu og over
en årrække, så der kan opbygges en førerposition i forhold til de kommuner, der allerede er i gang med investeringer på området.
Kommunen laver en samarbejdsaftale med HMN Naturgas I/S om teknisk
bistand til etablering og udbygning af infrastrukturen.
Kommunen også involverer andre lokale samarbejdspartnere/interessenter, eksempelvis taxa, køreskoler, det lokale postvæsen.
Kommunen på længere sigt beslutter at udbyde skolebuskørslen med mindre gasdrevne busser, hvor der måske kunne gives mulighed for at åbne
visse af disse for andre rejsende.
Energistyrelsen har endvidere udsendt en meddelelse om, at såfremt målet bag en
øget andel af gas til transport er CO2 fortrængning, bør naturgas i transportsektoren på sigt erstattes af biogas. Ren naturgas reducerer ikke CO2 udledningen så
meget som først beregnet, fordi energieffektiviteten i gasbiler er lavere end forventet.1 HMN begynder dog at få 25 % biogas i gasnettet fra årsskiftet og forventer at
det på længere sigt vil blive biogas, der tankes på bilerne.

2. Hvad gør andre kommuner?
Skive Kommune:
”Skive Kommune planlægger at lade gasbiler overtage en del af kørslen i fx hjemmeplejen og administrationen. Skive Kommune og HMN Naturgas er gået sammen
om at udnytte gas til transport og etablerer den første offentligt tilgængelige
gastankstation i Danmark midt i Skive.
Skive Kommunes og HMN Naturgas’ gasbiler bliver et synligt bevis på Skives satsning på gas og på at være CO2-neutral i 2029. Det samme bliver landets første
offentligt tilgængelige gastankstation centralt placeret i Skive by, hvor man kan
tanke gas på bilen på alle tider af døgnet.
Til at begynde med vil tankstationen have naturgas i standerne, men når der om få
år bliver produceret opgraderet biogas i Skive Kommune, er det hensigten, at kunderne skal kunne tanke biogas på bilen.”2
Holstebro Kommune:
I Holstebro Kommune har man lavet en mulighedsanalyse, der belyser konsekvenserne ved at køre på gas i stedet for diesel både i forhold til økonomi, drift og CO2
emissioner. Analysen dannede baggrund for det udbud, der er i gang netop nu.
Beregninger viser at det kan blive ml. 200.000 kr. og 1,5 mio. kr. dyrere at køre på
gas for 9 bybusser. Det samlede budget for den kommunale busdrift var i 2011
30,5 mio. kr. Gasbusserne idriftsættes juli 2014. Det er HMN der leverer tankstationerne og Vestforsyning deltager med 6 mindre lastvogne og 44 varevogne som
overgår til gas, når bilerne normalt vil blive udskiftet. Det forventes, at busserne

1
2

http://www.ens.dk/klima-co2/transport/alternative-drivmidler-transportsektoren-21
http://hmn.naturgas.dk/omhmn/ejerskab/aktuelt/101012/

2

skal køre på opgraderet biogas og derfor reduceres CO2 udledningen med ca. 550
tons CO2 om året.
Fredericia Kommune:
Fredericia Kommune har haft et ønske om at få gasbusser til byen. Sydtrafiks bestyrelse har her i foråret besluttet at indgå kontrakt med Tide Bus om kørslen i
Fredericia kommune i år og de næste otte år. Tilbuddet fra Tide Bus var det bedste
af tre med ni gasbusser og tre på diesel.
Prisen på kørslen forbliver uændret knap 27 millioner kr. da kommunen havde
forlangt, at prisen skulle holdes.
Ringkøbing-Skjern Kommune:
Affaldsselskabet ESØ I/S, som ejes af Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune
idriftsætter til årsskiftet 4 renovationsvogne på gas, med Meldgaard som entreprenør, og 2 lastvogne i eget regi, til indsamling af affald fra genbrugsstationer. Det er
HMN der leverer tankstationen.
Naturgas Fyn har købet 15 gasbiler som bruges til servicekørsel.
Energistyrelsen har støttet 3 projekter:
Københavns Kommune har i samarbejde med Det Økologiske Råd planer om at
lave et forsøg med naturgas i renovationsbiler og lastbiler fra sommeren 2013 til
sommeren 2014 (2,2 mio. kr. i støtte)
Fredericia Kommune har fået tilskud til forsøg med gaslastbiler til brug i kommunen
og etablering af en fyldestation i forbindelse med det eksisterende biogasanlæg i
Fredericia(5 mio. kr. i støtte).
Arriva indkøber 2 – 3 bybusser og etablerer en fyldestation i København i samarbejde med Movia. (5,5 mio. kr. i støtte). HMN deltager i projektet med levering af
tankstation

3. Hvilke køretøjer kan køre på gas?
I princippet kan alle dieselkøretøjer erstattes af gasbiler. Det er ikke en ny og uprøvet teknologi. I henhold til seneste opgørelse (The Gas Vehicles Report, 2011) er
der 14,8 mio. naturgaskøretøjer (NGV) i drift verden over. Den miljømæssige gevinst ved at anvende gas til tunge køretøjer vil være højest, idet partikelforeningen
her nedsættes markant. Nyeste forskning på området viser, at der ikke er den store
forskel i forhold til CO2 udledningen, hvis der anvendes ren naturgas, da en gasmotor er lidt mindre effektiv end en dieseldreven3. Hvis der tilsættes 25 % biogas til
naturgassen kan CO2- udledningen imidlertid halveres og ved ren biogas er CO2udledningen 0.

4. Økonomi
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Merprisen for en lille gasbil vurderes til at blive omkring 10.000 kr. pr. personbil,
gods- og varebiler ca. 100.000 kr., mens lastbiler og busser formentlig vil koste ml.
250.000 – 300.000 kr. mere end konventionelle modeller. Den gældende lovgivning vedr. registreringsafgift fordobler merudgiften på en gasbil i Danmark fordi
registreringsafgiften beregnes som en procentdel af bilens fremstillingspris.
Tidligere skulle der betales samme ejerafgift af gasdrevne biler som af dieseldrevne biler. Men der er kommet en lovændring, der muliggør at få beregnet grøn ejerafgift i forhold til den aktuelle biltypes CO2 udledning.
Der er forskellige meldinger vedr. driftsøkonomien i gasdrevne køretøjer. Volkswagen oplyser, at man med deres lille gasdrevne Eco Up kan spare 35 % på brændstofudgiften ved at køre på gas i forhold til benzinudgaven af modellen Up.
I Holstebros mulighedsanalyse forventes det, at driftsomkostningerne ved at anvende 9 gasdrevne busser vil være ml. 200.000 kr. og 1.5 mio. kr. højere end tilsvarende dieselbusser.
5. Kommunens muligheder for at anvendelse af gas i køretøjer
Kommunens egne biler:
Kommunal prioritering af indkøb af gasdrevne biler kan understøtte drift af en
gastankstation.
I kommunens egen vognpark på ca. 330 køretøjer er der ca. 80 % der kører på
diesel. Ca. 180 køretøjer anvendes til gods og varekørsel eller passagertransport,
som vurderes at være tungere transportopgaver. Dieselbiler og biler der anvendes
til tung transport kan i princippet erstattes af gasbiler, når de skal fornys. Det kan
indarbejdes som en kravspecifikation i kommende udbud, at der også skal indgå
priser på såvel el som gasdrevne biler. En samlet gruppe af hjemmeplejens leasede biler skal i udbud i 2014.
Bilparkens alder:
Biler der er ældre end fra 2000:
Biler fra 2000 til 2005:
Biler fra 2006 til 2010:
Biler fra 2011 og frem:

10 %
25 %
50 %
15 %

Det kan forventes, at der skal ske en glidende udskiftning af den samlede bilpark
med ca.10 % = ca. 30 biler årligt. Hvis ca. halvdelen er biler til tung transport og det
forudsættes, at der anskaffes gasdrevne biler i stedet, kan det medføre en ekstra
omkostning på 15 biler x meromkostning på 40.000-100.000 kr.= 600.000 1.500.000 kr./år i 10 år. Det må dog forudsættes, at prisen på gasbiler vil falde i
løbet af de næste 10 år, hvis efterspørgselen stiger.
Hvis gasbilerne leases vil der være tale om en mindre meromkostning pr. år pr bil
på antageligt 7.000-10.000 kr. pr bil årligt, svarende til ca. 105.000-150.000 kr. for
15 biler.
Kommunens renovationsbiler
Revas oplyser, at de er i gang med at beskrive affaldsindsamlingsopgaven for de
næste 4 år, og at de her forventer at stille krav til alternative drivmidler.
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Revas har følgende kontrakter:

Kontrakt udløber

3 lastbiler til indsamling af glas, alu-dåser, papir og pap

Januar 2014

2 lastbiler til transport af genbrugsmaterialer fra
genbrugspladserne

Januar 2015

11 renovationsvogne til indsamling af dagrenovation

December 2015

Kommunens skolebuskørsel m.v.
Skolebuskontrakterne i Viborg Kommune skal i udbud i 2015 - start august 2015.
I dag er der kontrakter med 9 forskellige vognmænd, gældende for 38 busser i alt
og busserne har forskellige størrelser og alder.
Kontrakterne omfatter lukkede skolebusruter, hvor det kun er folkeskoleelever, som
må køre med. Busserne er ofte af ældre dato, da der traditionelt ikke bliver stillet
så store krav til busser i den slags kontrakter.
Der er mange forskellige priser på de faste busomkostninger og på timepriserne. Men det er ofte langt billigere priser end det, der er gældende for de åbne ruter,
hvor der stilles langt større krav til bussens indretning, alder og kvalitet i det hele
taget.
Forvaltningen er ved at forberede udbud i 2015 og vil undersøge eventuelle fordele
ved at udbyde flere kørselstyper samlet for at udnytte kontraktbusserne mere effektivt.
Hvis timepriserne i den slags kontrakter er meget lave, vurderes det, at det vil medføre en forholdsvis stor forøgelse af kørselsomkostningerne til skolebuskørsel at
stille krav om gas busser.
Kommunens kollektive bybustransport i Viborg3
I dette afsnit er det undersøgt under hvilke overordnede rammer bybusserne i Viborg kan omstilles fra diesel til gasbusdrift.
Kontraktligt er det Midttrafik, der har kontrakt med operatøren Arriva på bybuskørslen. Kontrakten for Midttrafiks 28. udbud – pakke 1 - Viborg Bybusser udløber
sommer/juni 2020 med mulighed for forlængelse efter aftale i op til 4 år.
Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til Midttrafik med henblik på at få afklaret mulighederne og rammerne for omstilling til gasbusser i Viborg by indenfor den
nuværende kontrakt, herunder hvorvidt busoperatøren Arriva er interesseret.
Arriva har oplyst, at de er meget interesseret i en fortsat dialog og har lavet nogle
foreløbige beregning af konsekvenserne ved omstilling fra diesel- til gasbusdrift på
kontrakten for Midttrafiks 28. udbud, pakke 1 – Viborg Bybusser.
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Bybusser
Arriva anbefaler, at alle driftsbusser samt reservebusser omstilles fra diesel til gasbusdrift, herved 12 driftsbusser og 2 reservebusser, i alt 14 busser.
Arrivas nuværende buspark, heraf 12 nye Irisbus Crossway 12m, kan desværre
ikke omstilles fra diesel- til gasdrift, idet busserne ikke er forberedt med forstærkning for gastanke og således ikke ville kunne typegodkendes. En omstilling fra
diesel- til gasbusdrift i Viborgs bybusnet vil således omfatte anskaffelse af 14 nye
gasbusser.
Ved en evt. indsættelse af nye gasbusser foreslår Arriva, at der samtidigt aftales
en forlængelse på de maksimalt mulige 4 år til kontraktslut sommer/juni 2024, hvilket kan give dem en afskrivningsperiode på 10 år for de nye gasbusserne ved start
af et gasbusprojekt i 2014.
Arriva har nedenfor angivet et foreløbig overslag for meromkostninger i forhold til
nuværende kontraktbetaling ved indsættes af nye gasbusser, under forudsætning
om kontraktforlængelse og en afskrivningsperiode på 10 år, regnet fra sommer
2014, samt under den forudsætning, at nuværende busser i kontrakt, efter Midttrafiks anvisning og uden yderligere omkostninger for Arriva, kan overdrages/ frikøbes
eller anvendes i andre kontrakter.
Busdepot, værksted, tankanlæg, vaske- og chaufførfaciliteter m.v.
Arriva lejer for nuværende ejendommen og arealet på Ærøvej 19 i Viborg. Grunden
er bebygget med garager, værksted, tank- og vask- samt chaufførfaciliteter, administration og busopstilling. Alt efter gasanlæggets størrelse, vil det være vanskeligt
at placere dette på den nuværende grund, uden at der skal ske tilpasning af terræn
og/eller nedrives bygninger. Dette vanskeliggøres umiddelbart af det nuværende
forhold, at Arriva er lejer af grund og bygninger og således ved eventuelt tab af
kørslen skal retablere grund og bygninger.
En ombygning af værkstedet for reparation af gasbusser er underlagt særlige regler. Reglerne på det områder er så specielle, at det ikke vil være muligt at estimere
et overslag uden at der udføres et gennembearbejdet projekt i samarbejde med
rådgivere og det kommunale beredskab.
Det er således ikke muligt, for Arriva på nuværende tidspunkt, at give et overslag
over omkostninger for ombygning af eksisterende garagefaciliteter til gasbusdrift,
herunder eventuel drøftelse med udlejer om mulighed for aftaler om etablering og
ændringer med videre.
Alternativt nævner Arriva, at Kommunen måske kunne overtager etablering af garageringsfacilitet og tankanlæg i området for såvel nuværende som fremtidige entreprenører, herunder om Arrivas nuværende lejemål eventuelt kan overdrages til
kommunen.
Arriva er interesseret i en fortsat dialog herom, med henblik på mest optimal, økonomisk og fremtidsrettet løsning. Arriva vil, såfremt det fortsat har Viborg Kommunes interesse, i samråd med det kommunale beredskab, foretage en vurdering af
omkostningerne ved omstilling af det eksisterende lejemål.
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En beregning og vurdering af gastilslutning anbefales udført af gasleverandøren
(HMN Naturgas). HMN har tidligere tilkendegivet overfor forvaltningen, at de - som
tidligere nævnt - gerne vil stå for investeringen i selve tankanlægget. Under alle
omstændigheder må der dog forventes en ikke ubetydelig investering i et busdepot
m.v. der kan leve op til de krav, der vil blive stillet for gasdrift i bybusserne
Omkostningsoverslag
Nedenstående omkostningsoverslag er således uden omkostning til etablering af
tank- og værkstedsfaciliteter.
Meromkostningen er regnet i forhold til oprindelig tilbud på bybusdriften i Viborg By
og er således i tilbudsindeks og uden indregning af indeksregulering.
Beregningerne omfatter 14 buser heraf 12 driftsbusser, ca. 945.618 kilometer og
41.576 køreplanstimer årligt.
Meromkostninger ved indsættelse af 14 nye gasbusser ved kontraktforlængelse,
der omfatter en afskrivningsperiode på 10 år:
Afskrivninger på busser: Ca. 36 kr. pr. køreplanstime svarende til ca. 10.300 kr.
pr. busmåned, (ca. 1,5 mio. kr./år)
Vedligeholdelse af busser: ca. 17 kr. pr. køreplanstime (0,7 mio. kr./år)
Såfremt Viborg Kommune overtager omkostningen til gasforbrug kan Arrivas afregning reduceres med ca. 80 kr. pr. køreplanstime (3,3 mio. kr./år)
Det skal understreges at ovennævnte priser på nuværende tidspunkt er behæftet
med stor usikkerhed, og der som nævnt er en række forudsætninger for beregningerne, der hører til dette. Ikke mindst det forhold, at de nuværende bybusser kan
frikøbes/overdrages til anden operatør uden omkostninger for Kommunen og Arriva, samt ombygningerne/flytning af busdepotet med de faciliteter.
3:

Kilde: Arriva

6. Potentielle samarbejdspartnere
Det kan undersøges, om Dantaxa og private vognmænd kunne være interesseret i
at deltage i et forsøgsprojekt om anskaffelse af køretøjer, der kan køre på gas.
Dantaxa har afdelinger i både Viborg (33 biler) og Skive(23 biler). Bilerne består
dels af dieseldrevne personvogne og mindre busser som kunne køre på gas.
Flere bilfirmaer er begyndt at tilbyde taxaer på gas efter et koncept der hedder
levetidsleasing. Det minimerer vognmændenes risiko.
Hvis der etableres en tilgængelig gasfyldestation kan en sådan udvikling måske
skubbes i gang.
7. Tilskud til etablering af gas infrastruktur
Det er i Energiaftalen af marts 2012 besluttet at støtte infrastruktur til alternative
drivmidler med i alt 70 mio. kr. Heraf er der afsat 20 mio. kr. til initiativer med gas i
tunge køretøjer i 2013-2015. 2 mio. kr. skal anvendes til analyse af de drifts- og
samfundsøkonomiske aspekter forud for udrulning af infrastrukturen i 2014 og
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2015. Energistyrelsen og Trafikstyrelsen har i samarbejde med en række centrale
aktører på området, dannet et strategisk partnerskab, der skal gennemføre ovennævnte analyse.
Udgangspunktet for tildelingen af støttemidlerne vil være, at gasmarkedet selv skal
kunne udvikle den fornødne infrastruktur og at de 18 mio. kr. skal ses som en
starthjælp.
8. Placering af gasfyldestation
Der findes i øjeblikket to typer gasfyldestationer; en hurtig model (fast fill) og en
langsommere model (slow fill). Det tager ca. 1 time at fylde en bus på en fast fill og
ca. 12 timer på en slow fill station, hvor mange køretøjer kan tanke samtidig, mens
de er ude af drift.
Efter lov om offentlige veje § 104 kræver det Politiets og vejmyndighedens godkendelse at oprette eller udvide et eksisterende tankanlæg.
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