
RAZVOJ CNG V LJUBLJANI 
ZEMELJSKI PLIN ZA TRANZICIJSKI PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO 

13. 12. 2019 



ZELENA MESTA IMAJO ENERGIJO ZA OKOLJU PRIJAZNA 

VOZILA 

  

Srečko Trunkelj, Energetika Ljubljana 



NEKOČ 

http://4.bp.blogspot.com/-94QBKr9fZWU/T5snUXR_JYI/AAAAAAAABj4/F8KVWCWnfY0/s1600/6a00e0099229e88833014e60e703bc970c-320wi.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-OzByNgycRuo/T5soE0Ox_8I/AAAAAAAABkg/JhIyUildMQk/s1600/6a00e0099229e88833014e60e7ea0a970c-500wi.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LHOpaIxaOVU/T5sn9o-j7YI/AAAAAAAABkQ/etasAePL3Kk/s1600/6a00e0099229e88833014e60e7fb4a970c-500wi.jpg


DANES 



PREDNOSTI UPORABE 
• okolju prijazno in najčistejše fosilno gorivo,  

• visoko oktansko število (125): večja učinkovitost izgorevanja - manjša poraba goriva  

• manj izpustov škodljivih plinov, brez trdih delcev PM10, manj hrupa 

• motor in katalizator imata daljšo življenjsko dobo,  

• izpuh avtomobila je brez vonja (glavni produkt izgorevanja je vodna para),  



EMISIJE 

  V primerjavi na DIESEL 

zmanjšanje emisij za 

V primerjavi na BENCIN 

zmanjšanje emisij za 

CO2 15 % 20 % 

CO   80 % 

NOx 90 %   

NMHC 60 % 80 % 

Toplogredni 

potencial 15 % 20 % 

Ozonski 

potencial 80 % 40 % 



Emisije glede na okoljsko zakonodajo 

 

• Od 1.09.2019  je v veljavi Euro norma 6D Temp, ki za vozila na CNG predpisuje mejne vrednosti emisij 

• 60 mg/km NOx  

• 4,5 mg/km trdih delcev 

• Rezultati meritev (ADAC) izkazujejo, da so dejanske emisije daleč pod zakonskimi omejitvami 



E-metan & Bio metan 



 

Klimatska bilanca – CO2 

po kriteriju well to wheel 
 



Obstoječe stanje oskrbe s CNG 

Zmogljivost obstoječih CNG polnilnic  

 

Cesta Ljubljanske brigade (2011)  Dolgi most (2016) 

1000 Sm3/h                     400 Sm3/h 

1300 Sm3/h 



Načrt širitve kapacitet 

polnilnic 

Obstoječe polnilnice 

Cesta Ljubljanske brigade   

1000 Sm3/h                   

1300 Sm3/h 

Vzporedno obratovanje obeh 
kompresorjev 

2300 Sm3/h - 2021 

 

 

P&R Dolgi most 

 400 Sm3/h 

 

Vgradnja dodatnega kompresorja 
kap. 400 Sm3/h - 2021 

      Nove polnilnice 
Letališka cesta – v gradnji   P&R Stanežiče – v gradnji 

1300 Sm3/h       1300 Sm3/h 

Pričetek obratovanja 2020   Pričetek obratovanja 2021 

 

Grosuplje – v načrtovanju 

400 Sm3/h 

Pričetek obratovanja 2021 

 

 

 





Letna prodaja  CNG 

589012,4918 
699367,47 

1021377,754 

1483537,14 

2060533,1 

2671898,65 2720295,04 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

kg Sm3 

2012 589.012,49 839.931,81 

2013 699.367,47 997.298,01 

2014 1.021.377,75 1.456.484,68 

2015 1.483.537,14 2.115.523,96 

2016 2.060.533,10 2.938.320,20 

2017 2.671.898,65 3.810.127,47 

2018 2.720.295,04 3.879.140,73 



CNG –razlogi za odločitev  

- Cenovna ugodnost  

- Zanesljivost dobave goriva 

- Okoljska sprejemljivost  

- Obstoječa tehnologija vozil  

- Bi–Fuel tehnologija za popolno neodvisnost 

- Energijska gostota / avtonomija vozila  

- Hitrost polnjenja 

- Takojšnji učinek pri omejevanju vplivov na okolje 

- Možnost uporabe obnovljivega metana 

- Enostavna in varna uporaba 

 



Ekonomski potencial in učinkovita raba 

CNG v prometu 

PRIMERJAVA OBREMENITVE OKOLJA S CO2 MED 

VOZILOM NA POGON Z ELEKTRIKO OZ. CNG   

• 25,25 kg CO2 /100 km  12,82 kg CO2 /100 km 

 

• Ob upoštevanju ocenjenega 67% deleža fosilnih goriv pri proizvodnji 

električne energije v svetovnem merilu lahko zaključimo, da vozila s 

pogonom na akumulirano električno energijo niso CO2 nevtralna. 
Razlika je samo v dislokaciji emisij.   

 



Ekonomski potencial in učinkovita raba 

CNG v prometu 

 

PRIMERJAVA OBREMENITVE OKOLJA S CO2 MED 

VOZILOM NA POGON Z ELEKTRIKO OZ. CNG - 

Slovenija 

• 14,89 kg CO2/100 km   12,82 kg CO2 /100 km 

 

• Ob upoštevanju strukture proizvodnje v Sloveniji (1/3 hidroenergija, 1/3 
jedrska energija, 1/3 premog)* lahko zaključimo, da vozila s pogonom 
na akumulirano električno energijo v Sloveniji imajo še vedno  večji 
izpust CO2 kot vozila s pogonom na CNG.  

• * Vir: Arso,  Proizvodnja električne energije po gorivih za obdobje 1992-2011 





ZAKLJUČKI 

• Vozilo brez ogljičnega odtisa ne obstaja. 

• Trenutno najboljše premostitveno gorivo na prehodu v 
nizkoogljično prihodnost je zemeljski plin. 

• Nizkogljična prihodnost ne bo  dosegljiva, če že sedaj ne bomo 
pričeli z uporabo okoljsko sprejemljivejšega goriva. 

• Zamenjava goriva bo uspela samo ob enakih stroških in brez 
omejevanja funkcionalnosti uporabe vozil. 

• Samo ena rešitev mobilnosti ne obstaja.  Z zaostrovanjem 
okoljskih standardov je potrebno vzpodbujati razvoj vseh 
pogonskih tehnologij. 

• Uvajanje alternativnih virov energije & omejevanja porabe 
energije 

• Sprememba in omejevanje osebne mobilnosti 

 



HVALA! 
Spremljajte nas na: 

 

bivanjudajemoutrip.si 
 

energetika-lj.si 


