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Allt för gasbilen under  ett och samma tak

ör den som är intresserad av gasbilar 
är El & Biogasbilar i Växjö ett själv
klart mål. I den ljusa lokalen trängs 
mängder av gas och elbilar som vän

tar på att säljas eller leasas ut. Vägg i vägg lig
ger företaget Konvegas som bygger om både 
nya och gamla bensinbilar för gasdrift. 

Under samma tak finns även företagen Små
ländska bränslen och Blekinge bränslen som 
bygger stationer för fordonsgas i Kronoberg 
och Blekinge. 

Bakom satsningen står entreprenörerna 
Alexander Enulescu och Stefan Hermansson. 
Alexander Enulescu äger och driver konver
teringsverkstaden sedan tolv år tillbaka. Han 
har även tagit över bilhallen som startades av 
Stefan Hermansson för tre år sedan. 

Stefan Hermansson ägnar sig numera på 
heltid åt att bygga tankstationer för fordons
gas. Hittills har det blivit åtta stycken. Den 
första öppnades 2012 i Växjö. I takt med att 
efterfrågan ökar ska de bli fler.

– Jag tror att det finns en gigantisk marknad 
för lokalt producerad biogas framöver. Vi har 
ju bara ställt om två procent av bilflottan. Det 
återstår 98 procent och alla bilar kommer inte 
att gå på el, säger Stefan Hermansson.

Även Alexander Enulescu tror så klart sten
hårt på gasbilar. Han tar med oss in i konverte
ringsverkstaden och öppnar bagageluckan till 
en splitterny Suzuki Scross och skruvar loss 
golvet. Därunder gömmer sig två tankar. Full
tankade rymmer de tio kilogram fordonsgas.

– Det räcker för att köra 25–28 mil, förklarar 
han.

Väntetid för konvertering
Bilen är den senaste som förvandlats från 
vanlig bensinbil till att gå på gas och bensin 
av Konvegas. På en parkering en bit från verk
staden väntar ytterligare ett 80tal bilar på att 
efterkonverteras av Alexander Enulescu och 
hans handfull anställda.

– Det är mycket att göra. Vi har två måna
ders kö, säger han.

Efterkonvertering är ett sätt för biltillver
karna att öka utbudet av gasfordon. Alexander 
Enulescu har jobbat med Suzuki i åtta år. 

– Vi har en del nytt på gång och kommer 
bland annat att kunna erbjuda Seat Tarraco 
med biogasdrift.

Men det är inte bara nya bilar som konverte
ras. Lite längre in på verkstaden står till exem
pel en Ford Mustang som håller på att förvand
las till gashybrid. 

– Med de certifieringar vi har täcker vi ung e   
fär 75 procent av de bensinfordon som rullar 
på vägarna, från mindre modeller till stora 
husbilar, säger Alexander Enulescu. 

Entreprenör 1. Alexander Enulescu säljer gas- och elbilar samt driver konverterings-
företaget Konvegas i Växjö sedan tolv år tillbaka.

I Växjö har två entreprenörer 
skapat ett nav för gasbilar.  
I bilhallen står radvis med nya 
och begagnade gasfordon, 
i verkstaden byggs bilar om 
för gasdrift och på kontoret 
 planeras för nya tankstationer.

Text: Marie Alpman   Foto: Sören Håkanlind
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Konvertering. Gastankarna installeras under golvet i 
bilens bagagelucka. 
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Konvertering. Gastankarna installeras under golvet i 
bilens bagagelucka. 

Entreprenör 2. Stefan Hermansson har byggt åtta tankstationer för fordonsgas.  
Här är den senaste i Växjö.

Så konverteras 
ett fordon till gas

t FAKTA

n Utöver kompletterande 
gastankar behöver bilen 
utrustas med anslutning 
och ledningar för gas. En 
gas regulator placeras i 
motorrummet. Uppgiften 
är att sänka trycket från 
200 bar till  omkring 2 bar 
innan gasen förs vidare 
till motorns insprutnings-
system. 
    Inga ingrepp behövs i  
själva motorn. Mo derna 
motorer går lika bra på gas 
som bensin. 
   Däremot måste motorns 
styrdator kompletteras 
med ytterligare en som styr 
och övervakar gasdriften. 
Den ser till exempel till att 
motorn får rätt mängd gas 
och kommunicerar med 
bensin motorns styr enhet. 
    Så länge det finns gas i 
tankarna går bilen på gas.  
Det är bara om motorn är 
kall vid start eller om gasen 
är slut som bilen går över 
till bensin.

Installation. Bilen utrustas med tankmun-
stycke, styrdator och en gasregulator.

Arbete pågår. Det tar 
cirka 18 timmar att bygga 
om en bil till gasdrift.  
Yazan Idris  är en av 
gasbilsteknikerna som 
arbetar på Konvegas.
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Arbetet med att bygga om en bil till gasdrift 
tar omkring 18 timmar och förra året konver
terades 350 fordon hos Konvegas. I år räknar 
Alexander Enulescu med att det ska bli ännu 
fler – uppåt 500.

En anledning är att nya efterkonverterade 
 bilar från och med årsskiftet kan få klimat
bilsbonus på 10 000 kronor, under  förutsätt
ning att de inte tidigare ställts på i Sverige eller 
utom lands.

– Det har jättestor betydelse och jag hoppas 
det betyder en skjuts framåt. 

Stor miljövinst
I Sverige där fordonsgasen består av nära 95 
procent biogas ger gasdrift en stor miljövinst 
i form av minskade koldioxidutsläpp. I dags
läget kan föraren av ett gasfordon även räkna 
med några kronor lägre bränslepris jämfört 
med bensin och diesel. 

Än så länge är det mest kommuner, läns
trafikbolag och företag som satsar på konver
tering. Många privata köpare är intresserade 
och vill veta mer, men ryggar för kostnaden. 
Att  efterkonvertera en begagnad bil kostar cir
ka 50 000 kronor inklusive moms. 

Flera riksdagspartier har föreslagit ekono
miskt stöd för dem som vill bygga om sin bil 
till att gå på fordonsgas. Alexander Enulescu 
välkomnar någon typ av incitament för kon
vertering av privata fordon.

– Det skulle få fart på marknaden. Folk är 
väldigt måna om att vara miljövänliga, men det 
ska vara ekonomi i det också.

Inspirerades i Tyskland
När han startade Konvegas var det etanol som 
gällde. Under en resa i Europa upptäckte bil
intresserade Alexander Enulescu att det också 
gick att köra på gas. 

– Jag frågade mig varför vi inte gjorde det i 
Sverige.

Han åkte till Tyskland, gick utbildningar och 
läste allt han hittade om gas och konvertering. 
Hemma i Växjö besökte han bilhandlare för att 
höra om de var intresserade av gasdrift. Stefan 
Hermansson, som då var Fordåterförsäljare, 

nappade direkt. Bland hans kunder fanns Ikea 
som just bestämt sig för att satsa på gasdrift. 

Eftersom Ford inte hade några gas bilar pas
sade Alexander Enulescus idé som hand i hand
ske. År 2010 konverterades den första Forden 
och resan började. 

Tror på hybrider
Inför framtiden tror Alexander Enulescu på 
hybrider som går på el och gas. Utanför verk
staden står en första elhybrid som konverte
rats till gasdrift. Under första kvartalet i år ska 
 arbetet påbörjas med att efterkonvertera en av 
Suzukis elhybrider. Fördelarna är flera.

– Du får en bil som går på två förnybara 
bränslen. Eldriften kan dessutom användas i 
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”Du får en bil som går på 
två förnybara bränslen.  
El driften kan dessutom 
 användas i början för att  
värma upp bilen innan den 
går över till gasdrift.”
             Alexander Enulescu om konvertering 
 av elhybrider till gas

Tillverkning. Gastankar i komposit 
i stället för stål är framtiden enligt 
Alexander Enulescu som nu startar 
egen tillverkning.

›

Obegränsad leverans – Mästare i hållbarhet

KLASSENS ENDA GASBIL 
MED AUTOMATLÅDA

OÖVERTRÄFFFAD
KOMFORT & DESIGN

4-vägs multifunktionsratt i  
läder och LED-strålkastare  

med 15% bättre sikt

HÅLLBAR
KÖRGLÄDJE

Förbättrad bränsleekonomi
med bl.a. ECO- och Power-lägen

TRYGG & SÄKER
KÖRUPPLEVELSE

med tre års  
fabriksgaranti  

(max 200 000 km)

SMIDIG & ENKEL 
MANÖVERERING
Servostyrning med

med stadsfunktion och  
klassens minsta vändradie

PRIS FRÅN: 479 000 KR
LEASING från 4 933 kr*

DAILY BLUE POWER – FASTLANE Skåp & lift – 3,5 ton

PRIS FRÅN: 379 000 KR
LEASING från 3 903 kr*

DAILY BLUE POWER – FASTLANE 12 m³ skåpbil – 3,5 ton

ENDAST  

2 000 KR/ÅR
I FORDONSSKATT

ALVESTA Alvesta Bilservice 0472 - 131 10 GÖTEBORG IVECO Göteborg 031 - 57 83 00 HALMSTAD  
Fordonsteknik 035-10 07 50 HELSINGBORG IVECO Helsingborg 042-20 20 75 JÖNKÖPING S. More Trucks  
0733 - 33 19 55 KINNA Lahalls Bil 0320 - 20 70 90 KRISTIANSTAD Tofta Bil 044 - 21 52 75 LULEÅ Bilkompaniet  
0920 - 23 66 28 MALMÖ Nordic Truckcenter 040 - 53 53 60 NORRKÖPING TB Bil 011 - 31 17 70 STOCKHOLM, 
NORR Kihlströms Transport & Lastbilscenter 08 - 19 56 26 STOCKHOLM, SYD Kihlströms Transport & Lastbilscenter  
08 - 19 56 26 UPPSALA Multibolaget 0705 - 81 27 61 VARA Lidbil AB 0512-335 40 VISKAN Piston Sweden 0691 - 123 00.

*Modell: IVECO Daily 35S14A8NP, skåp & lift, 136 hk. Leasingpriset 4 933 kr är baserat på: Kontantinsats: 119 750 kr (25%) Restvärde: 215 550 kr (45%). Modell: Iveco Daily 35S14A8VNP, skåp 
12m³, 136 hk. Leasingpriset 3 903 kr är baserat på: Kontantinsats: 94 750 kr (25%) Restvärde: 170 550 kr (45%) 36 månader. Samtliga Iveco Daily har tre års fabriksgaranti (max 200 000 km) som standard, lokala 
leveransomkostnader kan tillkomma. Iveco reserverar sig för eventuella prishöjningar och slutförsäljning. Förbehåll för kreditgodkännande. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Alla priser 
exklusive moms. Erbjudandet gäller till och med den 30 augusti 2020.

TA KONTAKT MED DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR OFFERT OCH PROVKÖRNING 

• HI-MATIC – 8-STEGAD AUTOMATLÅDA • FJÄDRAD KOMFORTSTOL • AUTOMATISK KLIMATKONTROLL (ACC) • 
FARTHÅLLARE • LED-STRÅLKASTARE • BACKKAMERA • KLÄDDA NACKSTÖD • LÄDERRATT • 4-VÄGS JUSTERING AV 
RATT • HI-CONNECT • UPPVÄRMD FRAMRUTA • HÅLLARE FÖR SURFPLATTA • APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO

IVECO`S BUSINESS EXCLUSIVE-PAKET INGÅR I PRISET:


