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» Ingenjörsbolag med huvudkontor i Vancouver, Canada. Startades 1995.

» Över 2000 anställda över hela världen. 

» Westport Sverige hette tills 2011 AFV

» Westport har långt mer antal patent  på gasrelaterade produkter än någon annan konkurrent.

» Äger allt från små komponenttillverkare till tillverkare av hela skräddarsydda gassystem.

» Arbetar med nästan alla typer av fordon inom företaget, från truckar till tåg

Vad är Westport?
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Engineering the world's most advanced natural gas engines and vehicles



Westport Fuel Systems
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Westport i Sverige

» Ca 20 anställda i Sverige 

» Kapacitet för ca 3.000 bilar/år.

» 2015 såldes det 1100 Bi-Fuel 

» Kontor, utveckling och produktion inne på

Volvo Torslandaverken
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Produktionsbild, nyare 



5



» Naturgas – En fossilgas. Färg och luktfri. Naturgas utvinns ur separata gasfyndigheter, eller i samband med 

oljeutvinning. Värdens tredje viktigaste energikälla. Består till 90% av metan.

» Biogas – En fossilfri gas som utvinns vid nedbrytning av organiska material, såsom slaktavfall och matsopor. 

Består till 50 – 75% av metan. Även kallat CBG, Compressed Bio Gas samt BioMethane.

»Fordonsgas – Ett samlingsnamn på Biogas och Naturgas. Även ett firmanamn på en gasdistributör i 

Sverige. Idag innehåller Fordonsgasen ca 72% biogas i Sverige.

» CNG – Compressed Natural Gas. Samma sak som Naturgas men används ofta felaktigt som ett begrepp för 

Fordonsgas.

» LPG – Liquefied Petroleum Gas, eller Gasol. Används som bränsle i en del bilar. Inget som finns i Volvos Bi-Fuel bilar.

» LNG – Liquified Natural Gas. Flytande gas, annvänds främst i lastbilar.

» – Skylt för tankställe av Fordonsgas. 

Gas – olika begrepp
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» Miljövänligt, låga utsläpp av koldioxid.

 I Sverige så har vi  över 70% Biogas i fordonsgasmixen detta minskar miljöpåverkan 

avsevärt mycket mer än andra alternativa bränslen

 Lägre utsläpp även på Nox och partiklar mot motsvarande Diesel

» Ett bränsle som kan motsvara dagens och framtidens krav på 

fossilfrihet

 En gasbil uppfyller visionen om fossilfritt Sverige 2030, redan idag!

» Smartare drivmedel  än bensin och diesel, Biogas är en del av den 

lokala cirkulära hanteringen, där  avfall används för att driva 

fordon, dvs miljönyttan är större

Gasen som bränsle
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Miljöpåverkan
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• Om 70% av allt matavfall samlas in och rötas skulle den 

producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. 

Det räcker för en årsförbrukning för 85 000 bilar och minskar 

därmed fossil koldioxid från biltrafiken med 218 ton 

koldioxidekvivalenter.

• Matavfallet från 3000 personer räcker att köra en stadsbuss ett 

år.

Källa: ”Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas” Rapport 

U2014:14, Avfall Sverige. =  4 Km



Gaskomponenter för Bi-Fuel
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» Blå –Högtrycksledning

» Grön – Lågtryck slang

» Röd – Vattenslang

» Svart - Elkablage



Volvo Bi-Fuel 
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» Volvo Bi-Fuel, Prestanda 

 Finns ingen på marknaden med 254 hk resp 245 hk

 körsträcka på ca 40 mil på gas +ca 80 mil på bensin.   

 Prestanda i världsklass  

 40% Reducerat förmånsvärde 

 Fem års skattebefriad 

 Säkerhet i Världsklass

 Fantastisk komfort

 KÖRGLÄDJE OCH MILJÖGLÄDJE



• Bättre för miljön - Lägre utsläpp

• Körs på lokalt producerat kretsloppsbränsle

• Körglada bilar upp till 254 hk

• Ett av dom billigaste drivmedlen på marknaden

• Ingen fordonsskatt första fem åren 

• Attraktivt förmånsvärde 40%

• Biogas är ett förnybart drivmedel och är därför det miljösjälvklara valet 

• Står sig starkt i kommande miljökrav

Smarta
argument att välja Bi-fuel 
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One of the most powerful and safest 
CNG cars in the world!



»EU commission priority on methane and electric
A European Strategy for Low-Emission Mobility

Directive on Alternative Fuel Infrastructure (DAFI)
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European Outlook
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Voice of European countries



»Diesel cars banned in cities due to air pollution issues 

with particles and NOx
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Voice of European countries



15

TACK!


