UUDISKIRI
Juuli - Detsember

Biogaasist elektrienergia tootmismahtude kokkuvõte kajastub järgmises uudiskirjas
Nii nagu möödunud aastal, toome ka seekord terve aasta jooksul biogaasist toodetud elektrienergia võrku
tootmise mahud välja tuleva aasta I.kvartali uudiskirjas. Seda põhjusel, et Eleringi koduleht avaldab
väljamakstud toetused taastuvenergiale ja tõhusa koostootmise režiimis toodetud elektrienergiale iga kuu
15.ndaks kuupäevaks, mistõttu on meil antud hetkel puudu detsembrikuu statistika biogaasist toodetud
elektrienergia mahtude kohta. Seega peame õigeks avaldada antud koondnumbrid ka edaspidi esimese
kvartali uudiskirjas.

Riik alustab biometaani tootmise toetamist
Alates uuest aastast saavad Eesti ettevõtted hakata riigilt taotlema biometaani tootmise toetust, mille
eesmärk on hoogustada kodumaise ning keskkonnasõbraliku biometaani tarbimist. Toetuse kogusummaks
on prognoositud ligikaudu 28 miljonit eurot, mis tuleb CO2-kvoodi enampakkumise müügituludest. Lisaks
aitab riik kaasa ka biometaani tanklate rajamisele, et tuua kodumaine kütus inimestele lähemale. Nagu ka
möödunud uudiskirjades korduvalt mainitud on Eesti eesmärk aastaks 2020, et taastuvatest
energiaallikatest toodetud kütus moodustaks kogutarbimisest 10 protsenti, millest biometaani osa oleks
ligikaudu kolmandik. Biometaan hakkab konkureerima Eesti turul teiste kütustega ning lõpptarbijale oleks
biometaan kättesaadav sama hinnaga kui maagaas. Biometaani tootjad saavad taotlusi esitada jooksvalt
2018. aasta algusest kuni 2020. aasta 30. novembrini. Toetust hakkab väljastama Elering, kes maksab
vastavalt toodetud ja tarbimisse jõudnud biometaani koguse eest otse tootjale.
Lisaks biometaani tootmisele toetab Keskkonnainvesteeringute
tankimisvõimekusega tankla rajamist kokku 2,23 miljoni euroga.
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Biometaani määrusega on täpsemalt võimalik tutvuda siit. KIK meetmetest täpsemalt siit

Pärnu ühistransport läheb biometaani teed
Pärnu bussiliikuses võetakse esimesena Eestis mootorikütusena kasutusele kohalik biometaan. Praegu
kasutavad bussid maagaasi, aga kuna 2020. aastaks peavad taastuvatest energiaalikatest toodetud
kütused moodustama kümme protsenti transpordikütuste tarbimisest, on üleminek vajalik. Biometaanile
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viiakse üle 18 bussi. Pärnumaa ühistranspordikeskus esitas novembri alguses keskkonnainvesteeringute
keskusele taotluse projektile toetuse saamiseks. "Biometaanile üleminek toob endaga kaasa täiendavaid
kulutusi ja sellepärast me toetust taotleme. On olemas vastav toetusmeede, kust need kulutused kaetakse,
et me saaksime vähemalt järgmised seitse aastat kasutada oma bussides biometaani," rääkis
ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.
Biometaanibusside plaanitav aastane kilometraaž on 1,7 miljonit kilomeetrit. Projekt aitab aastas kokku
hoida 9700 tonni fossiilset süsinikdioksiidi.

CNG buss Pärnu linnas, mis tulevikus hakkab sõitma kohalikul biometaanil

Taxify ostis 100 surugaasi sõidukit
Eestimaine sõidujagamisplatvorm Taxify teatas Novembri lõpus, et rendib liituvatele juhtidele välja 100
CNG ehk looduslikul surugaasil põhinevat autot. Taxify Eesti tegevjuhi Hanno Liiva sõnul pakub Taxify
täispaketti alustavale juhile: “Kõik 100 autot tulevad koos sõidukikaardi ja kindlustusega. Lisaks
garanteerime juhtidele kuueks kuuks 800€ sissetuleku ning vabaduse kasutada vabal ajal autot isiklikuks
tarbeks.”
Taxify sõnul soovivad nad pakkuda soodsat ja mugavat alternatiivi isikliku auto pidamisele. “Pikemas
perspektiivis näeme, et inimesed loobuvad leibkonna teisest autost ning eelistavad linnas liikumiseks
sõidujagamisteenust, “ lisas Liiva.
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Olemasolevale neljateistkümnele Taxify värvides Toyota Corollale lisandub 50 Volkswagen Golf Variant
CNG ning 50 Škoda Octavia Wagon CNG mudelit. Esimesed kümme sõidukit on kohal ning ülejäänud
saabuvad paarikümne kaupa hiljemalt jaanuari alguseks.

Esimesed Taxify värvides CNG Škodad on kohal

Taxify on 2013. aastal asutatud eestimaine tehnoloogiafirma, mis arendab ülemaailmset taksode ja
sõidujagamise platvormi. Taxify tegutseb rohkem kui 20 erinevas riigis Euroopas, Aafrikas ja KeskAmeerikas, vahendades aastas kümneid miljoneid sõite enam kui 3 miljonile kliendile. Ettevõtte tänane
pressiteade ütles, et firma kasvab kuus 20-30% võrra ja on selle näitajaga kõige kiiremini kasvav Euroopa
taustaga sõidujagamise platvorm.

Äripäeva raadio: surugaasi ja biometaani taristust, hetkeseisust ja tulevikust
Äripäeva Raadio kutsus saatesse Raul Kotovi AS Eesti Gaasist ja Ando Leppimani Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumist rääkima surugaasist ja biometaanist – nende ühisosast, hetkeseisust ja
tulevikuplaanidest antud valdkonnas. Podcast on järelkuulatav alljärgnevalt lingilt:
https://soundcloud.com/aripaev-eetris/aripaeva-fookuses-gaas-on-ainus-eestis-toodetav-transpordikutus

Eesti Biogaasi Assotsiatsioon|www.eestibiogaas.ee |

Opel laiendab oma metaaniautode peret uuenenud Astraga
Opel Astra valiti 2016 aastal Euroopa aastaautoks. Astra G metaankütusega mudel oli müügis ka aastatel
2003-2006. Neil varajastel CNG transpordi aastatel tõi Astra palju uusi liikmeid alternatiivkütuste maailma.
Uut Astrat esitleti esmakordselt Frankfurdi autonäitusel IAA (14-24.09.2017). Opel Astra CNG oli
kümmekond aastat tagasi Opeli esimene seeriatootmise metaaniauto. Alates Astra G-st on Opel kindlalt
olnud esindatud metaaniautode maailmas. Lisaks Combole ja Zafirale on Astra nüüd lisandumas Opeli
metaaniautode perre, hakates kandma nime Astra Ecotec CNG.
Uus Astra CNG on nüüd saadaval kompakt klassi viieukselisena, aga samuti Astra Sports Tourer variandis.
Uut mudelit liigutab 1,4 liitrise mahuga mootor võimsusega 110 hj (81 kw). 2000 pöörde juures on
väändemoment 200Nm. Sõiduulatus on piisav tänu 19 kg metaani mahutavatele paakidele. Nagu vanema
venna Zafira puhul, on ka Astra juures ohtralt kasutatud süsinikfiibrit, mis mõjub hästi auto kaalule ja
dünaamikale. Pagasiruumi maht on 370-540 liitrit. Kaks CNG ballooni asuvad põranda all ega vähenda
pagasiruumimahtu mahtu. Kütusekulu on vastavalt kombineeritud keskmisele 4,1-4,3 kg metaani/100 km
kohta. CO2 emissioon vastavalt 113/116g/km. Sõidukaugus metaani kasutades 450 km, millele lisandub
veel 260 km bensiini pealt. Bensiinipaagi maht 14 liitrit. Vaatamata ametlikes andmetes kirjeldatud
bivalentsele mootorile on auto oma olemuselt monovalent+, sest mootor kasutab esimese valikuna metaani
ja on optimeeritud metaani kasutama. Nagu Opelile tavaks, on nupule vajutusega võimalik juhil kütust
vahetada.
Astra Ecotec CNG “Business” hind algab 23 020 € koos maksudega ja Astra Sports Tourer Ecotec CNG
hinnad algavad 24 120 €.

Allikas: Metaaniautode klubi
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Tähtsamad tulevad üritused:
http://tek.emu.ee/rohegaas “Infopäev: Biometaan transpordikütusena” – 24.01, Tartu
Fuels of the Future 2018 – 22-23.01, Berliin, Saksamaa
Biomethane as a Transport fuel – 22-23.01, Berliin, Saksamaa
EBA Conference 2018 – 24-26.01, Antwerpen, Belgia
5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2018 – 3-4.05,
Toulouse, Prantsusmaa

Huvitavaid linke:
Eesti biogaasijaamade kaart – Eestis tegutsevad ühtekokku 17 biogaasijaama, neist 5 põllumajanduslikku
biogaasijaama, 7 reoveepuhastus ja tööstusreovee käitlusjaama ning 5 prügilagaasi tootmisüksust
Eestis metaankütust müüvate tanklaoperaatorite kaart – Lähiajal avatavad uued tanklad:
• Tallinn, Tehnika T5 (planeeritud avamine detsembri lõpp 2017). Tankla saab asuma Tehnika ja
Veerenni ringristmiku lähedal. Kütus: Surugaas (CNG). Operaator: Eesti Gaas AS
• Tallinn, Lasnamäe – Peterburi tee 77. Kütus: Surugaas (CNG). Operaator: Alexela Group
• Tallinn, Kesklinn – Tartu mnt 87b. Kütus: Surugaas (CNG). Operaator: Alexela Group
Lisaks rajatakse tanklad Põlvasse, Valka, Rakverre, Paidesse, Jõhvi, Haapsallu, Viljandisse, Kuressaarde
ja Kuusallu. Lisaks saab ühe tankla juurde Tallinn, kus biometaani tankimise võimalus lisatakse Alexela Oil
Pääsküla tanklale. Kodumaist biometaani on 2018.aastal võimalik tankima hakata Koksveres, Eesti
esimese põllumajandusliku biometaanijaama Siimani farmi kompleksi juurde kuuluvast tankurist.
PS! Kui kaardil esineb tanklaoperaatorite hinnangul ebatäpsusi, siis sellest palun teada anda aadressil
info@eestibiogaas.ee
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Soovib EBA juhatus
Eesti Biogaasi Assotsiatsioon on Euroopa Biogaasi Assotsiatsiooni ametlik liige
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