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Detta tillägg till din instruktionsbok ger information för bästa 

användandet av din biogasbil från BRC Sweden. Tillägget är ett 

komplement till den vanliga instruktionsboken och berör endast de 

punkter som skiljer sig från ett bensindrivet fordon. 

Genom att köra din bil på biogas bidrar du 

till att minska koldioxidutsläppen jämfört 

med om bilen enbart drivs med bensin. 

Det är särskilt viktigt att beakta varnings- 

och säkerhetsinformationen i detta häfte. 

Läs igenom hela boken innan du börjar 

köra med din biogasbil från BRC Sweden. 
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Service och reparationer på 

gassystemet får av 

säkerhetsskäl endast utföras 

av särskilt utbildad personal 

som har de specialkunskaper 

som krävs för gasfordon. 

 
Om dessa arbeten inte utförs på 

ett fackmannamässigt sätt kan 

din bils drifttillförlitlighet 

försämras. Det kan även uppstå 

en olycka. 

 
Explosionsrisk Komprimerad 

biogas förvaras under högt 

tryck och kan antändas om 

den läcker ut. 

För att du ska märka om ett 

läckage uppstår har gasen 

en tillsats av ett illaluktande 

doftämne. Om det uppstår 

en främmande lukt i kupén, 

kan det vara en indikation på 

läckage från gassystemet. I så 

fall skall du omedelbart öppna 

samtliga fönster för att öka 

ventilationen av kupén. 

 
Biogas är lättare än luft. Gasen 

är antändlig, så undvik rökning 

eller öppen låga i de fall du 

misstänker gasläckage. 

 

Om du misstänker gasläckage 

får bilen inte köras in eller 

parkeras i slutna utrymmen 

kontakta omedelbart din 

auktoriserade verkstad innan du 

fortsätter att använda fordonet. 

Vid produktionen av din 

biogasbil från BRC Sweden har 

största vikt lagts för att bibehålla 

bilens ursprungliga kvalitet. 

Gassystemet är därför integrerat 

med insprutningssystemet och 

samverkar för att ge bästa 

tänkbara köregenskaper och 

driftsäkerhet. 

 
När bilen körs i bensinläge 

är gassystemet helt 

avstängt. 

 
Bilen har en fortfarande fullstor 

bensintank. Det innebär att även 

om det inte finns gas tillgängligt, 

har bilen fortfarande samma 

räckvidd som motsvarande 

bensindriven bil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Reduceringsventil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gasinjektorer 

Gastank för biogas 
(komposit eller stål) 

Styrenhet för 
gasdrift (ECU) 
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Gastankar 

Bilen har cylindriska gastankar 

tillverkade av komposit eller stål 

som normalt är placerade i 

bagageutrymmet (avvikelser 

kan förekomma). 

Tankarna är fixerade i kraftiga 

ramar. 

 
Varje gastank har testats med 

ett tryck som är mycket högre 

än arbetstrycket. Gastankarna 

är certifierade för att klara de 

hårda lagkrav som finns 

avseende krocksäkerhet och 

flamsäkerhet. 

 
Säkerhetsventiler 

Varje enskild gastank är 

utrustad med en speciell 

säkerhetsventil. När systemet är 

avstängt är varje tank separerad 

från det övriga systemet. Varje 

ventil har en övertrycksfunktion 

som löser ut och leder ut gasen 

under bilen om en tank skulle 

deformeras vid en eventuell 

olycka. Ett gott råd är att alltid 

stänga av gassystemet innan en 

reparation utförs eller om bilen 

varit inblandad i en kollision. 

 
Gaspåfyllning 

Gaspåfyllningen är placerad 

bakom den ordinarie 

tankluckan (avvikelser kan 

förekomma). 

Påfyllningsmunstycket är utrustat 

med en backventil som 

förhindrar att gas läcker ut efter 

tankning. En bra regel är att 

alltid kontrollera att anslutningen 

är ren och att den synliga 

o-ringen är oskadad. 

 
Magnetventil och 

reduceringsventil 

I motorrummet finns en 

huvudventil som fungerar som 

en extra avstängning av gasen 

mellan gastanken & motorn. 

Ventilen sitter ihop med 

reduceringsventilen. 

Reduceringsventilen 

Reduceringsventilen sänker 

gastrycket till rätt arbetstryck. 

Härifrån leds gasen fram till 

gasinjektorerna. 

 
Filter 

Inbyggt i reduceringsventilen 

finns ett högtrycksfilter som 

renar gasen från eventuella 

partiklar. Vissa bilar har även ett 

lågtrycksfilter som byts vid 

service. 

Gasrail, injektorer samt övriga 

sensorer 

Injektorerna är monterade i en 

rail. Varje injektor öppnar 

med en elektrisk puls och 

regleras individuellt. Detta ger 

en noggrann dosering av  

bränslena till att dosera 

mängden gas för en optimal 

förbränning. 

 
Styrenheten är också utrustad 

med ett avancerat 

diagnossystem samt ett ”fel-

säkert” läge där gassystemet 

stängs av om ett allvarligt fel 

skulle uppstå. Efter kallstart 

drivs bilen med bensin tills 

motorn har uppnått normal 

driftstemperatur. 

gasmängden för varje cylinder. 

 

En tryck- och temperatursensor 

är monterad i railen som ger 

styrenheten information för att 

kunna beräkna exakt 

insprutningstid samt när 

systemet ska koppla om mellan 

de bägge drivmedlen. 

Styrenheten för gasdrift (ECU) 

Styrenheten är hjärnan i 

gassytemet. Den styr allt från 

omkopplingen mellan de bägge 
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I detta kapitel informeras om 

körtips för att på bästa sätt 

skona miljön samt ge dig 

bästa bränsleekonomi med din 

biogasbil från BRC Sweden. 

 
Förbrukning 

Eftersom energiinnehållet i 

gasen kan variera mellan 

tankstationer och även mellan 

olika gasleveranser till en och 

samma station, kan du uppleva 

att gasförbrukningen skiljer sig 

mellan tankningarna. Även 

yttertemperaturen ger dig olika 

förbrukning beroende på att 

bilens uppvärmningstemperatur 

skiftar och bilen körs längre eller 

kortare tid på bensin innan 

överväxling till gasdrift.  

Service & underhåll 

För att bibehålla bästa 

prestanda och förbrukning, är 

det viktigt att du följer 

servicerekommendationerna i 

Serviceboken.  

Det är viktigt att denna service 

utförs av en auktoriserad 

verkstad som har utbildats på 

gassystemet för just din bil. 

Felaktigt underhåll kan leda till 

upphävande av garantin. 

Garantin gäller ej vid följande 

händelser t. ex. 

Bilolycka, oaktsamhet, 

modifikationer av gassytemet, 

förorenad/ felaktig gas eller 

liknande händelser. 

 

 

Det är viktigt att den som utför 

reparationer eller monterar 

tillbehör vet och har utbildning 

på gasbilar. Felaktiga eller 

oförsiktiga ingrepp kan orsaka 

skada både på dig själv och 

bilen. Låt därför alltid en tekniker 

med rätt utbildning utföra 

ingreppen. 

 
Om du ska göra kontroller 

själv, tänk på följande: 

• Stäng av motorn och ta ur 

nyckeln ur tändningslåset. 

• Ansätt handbromsen. 

• Motortvätta aldrig motorn när 

den är varm. Kolvätebaserade 

avfettningsmedel kan 

antändas av en varm motor. 

• Undvik att kortsluta 

ledningar och kretsar, 

speciellt batteriet. 

• Lossa inte kylarlocket när 

motorn är varm. Tänk på att 

kylsystemet står under tryck 

och kylvätska kan spruta ut 

när locket lossas. 

• Undvik öppen låga och 

rökning i närheten av bilen. 

Varning för användande av 

torkugn eller värmare i 

samband med lackering 

I de fall bilen ska torkas efter 

en lackering (ugn eller 

värmeelement) ska 

gastankarna monteras ur innan 

bilen utsätts för sådan 

behandling. Detta arbete ska 

utföras av utbildad gastekniker. 
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Påfyllning av gas 

Gaspåfyllningen är placerad 

bakom den ordinarie 

tankluckan (avvikelser kan 

förekomma). 

 

Tillse att påfyllningsmunstycket 

är rent och att O-ringen inte är 

skadad. Följ anvisningarna på 

pumpen. Som en riktlinje bifogas 

information för två pumptyper: 

 
Att tanka biogas går i princip till 

på samma sätt som när du 

tankar andra drivmedel. 

Förutom att gas inte droppar 

när du tankar och du slipper 

spill. 

 
Pistolhandtag 

 
 
 
 
 

 
1. Sätt pistolhandtaget över 

bilens påfyllningsmunstycke. 

Tryck ner handtaget över hela 

påfyllningsmunstycket. 

 
 
 
 
 
 

2. Håll handtaget stadigt. 

Tryck upp handtagets bygel så 

att den blir låst i uppfällt läge. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
3. Starta nu tankningen: 

 
• Tryck på startknappen 

ovanför munstyckets 

upphängning. Du behöver 

bara trycka på knappen, 

inte hålla den inne. 

 
• Tankningen gör ett kort 

avbrott för beräkning och 

fortsätter sedan. 

• Gaspåfyllningen avslutas 

automatiskt när tanken är full. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Tryck upp handtagets bygel 

för att frigöra spärren. Vänta lite 

till dess att munstycket är helt 

tryckutjämnat och lossa det 

sedan från 

påfyllningsmunstycket.  

 
Handtag med vridbar spak 

 

 
1. Kontrollera att handtagets 

spak pekar åt höger innan 

du trycker det mot fordonets 

påfyllningsmunstycke. 

 
 
 
 

2. Vrid spaken 180° så att den 

pekar rakt åt vänster. Känn efter 

att munstycket sitter fast. 

 
3. Starta nu tankningen: 

• Tryck på startknappen 

ovanför handtagets 

upphängning. Du behöver 

bara trycka på knappen, 

inte hålla den inne. 

• Tankningen gör ett kort 

avbrott för beräkning och 

fortsätter sedan. 

• Gaspåfyllningen avslutas 

automatiskt när tanken är full. 

 
 
 
 

4. Vrid långsamt tillbaka 

handtagets spak så att den 

pekar åt höger igen. När 

handtaget lossas hörs en liten 

gaspuff. Sätt tillbaka 

handtaget på pumpen. 
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Reglaget består av en fjädrande 

strömbrytare för manuell växling 

mellan bensin och gasdrift. När 

strömbrytaren trycks ned hörs 

ett pipande ljud som bekräftar 

att systemet har uppfattat 

tryckningen. 

 
Systemet växlar bränsletyp varje 

gång strömbrytaren trycks ned. 

 
Indikeringen på vilket bränsle 

som används indikeras av den 

mindre lysdioden som är 

placerad högst upp i mitten på 

reglaget. 

 
 

 
Bilen körs på bensin. 

Bensinläge valt manuellt. 

 
 
 
 
 
 

 
Systemet växlar från bensin till 

gasdrift 

 
 
 

 Gasdrift med full gastank 

 
Gasdrift med ¾ tank 

  Gasdrift med ¼ tank 

 
  Gasdrift, gasen snart slut 

 
Bilen körs på bensin efter- 

som gasen är slut. Lysdioden 

blinkar och summern ljuder. 

 
 
 
 

Gasdrift, men bilen körs på 

bensin på grund av 

driftsförhållandena, såsom 

kallstart. Gasmängd: ¾ tank. 

 
Bensinläge 

Den övre dioden lyser rött 

samtidigt som de fyra 

nivådioderna är släckta. 

Systemet kommer att köras på 

bensin tills strömbrytaren trycks 

ner för växling av bränsletyp. 

 
Gasläge 

I detta läge så startar bilen alltid 

på bensin. 

 
Den övre dioden lyser rött, och 

samtidigt som någon av 

nivådioderna lyser grönt. 

Antalet tända dioder beror på 

mängden gas i tankarna. 

Systemet kommer automatiskt 

att växla över till gasdrift när 

driftsvillkoren tillåter. Först är 

 
Den övre dioden röd 

(bensindrift) för att sedan växla 

till orange (gas/bensin) för att 

slutligen lysa grönt (gasdrift). 

 
Felindikering 

Om ett fel skulle uppstå kan 

detta indikeras på panelen 

genom att två nivådioder blinkar 

grönt samtidigt som den övre 

dioden blinkar orange. I detta 

läge fungerar inte 

omkopplingsbrytaren. Systemet 

kommer att köras på det bränsle 

som användes när felet 

inträffade. Om gasen tar slut 

under felfasen så kommer 

systemet att växla till bensindrift. 

Om det uppstår ett fel så bör du 

snarast kontakta en auktoriserad 

verkstad. 

 
Bränslemätare för bensin 

Eftersom bilen är 

efterkonverterad för gasdrift är 

det troligt att färddatorns 

uppgifter angående 

bensinförbrukning blir felaktiga. 

 

Bränslevarningen för låg 

bensinnivå tänds dock korrekt 

enligt bilens ordinarie funktion. 

 

Viktigt! 
Tanka alltid bensin senast när 

bränslevarningslampan för 

bensin tänds. 

Kör aldrig slut på bensinen 

eftersom systemet är kalibrerat 

för att alltid starta med bensin. 
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Garanti 36 månader / 10 000 

mil, vilket som infaller först. 

Garantin gäller INTE om 

gassystem eller bensinmotor 

modifieras, trimmas eller ändras 

på något vis. 

 

Garantin gäller endast om bilen är 

servad enligt intervallerna i 

serviceboken. 

 




