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Att tillhandahålla och utveckla 
ledningsbunden infrastruktur 
och energilösningar för 
den resurseffektiva regionen.

VÅRT UPPDRAG



VÅRT ENERGISYSTEM
DEN RESURSEFFEKTIVA REGIONEN



Förutsättningar för 
flytande biogas (LBG) i 

Linköping



Infrastruktur

• Dagens produktionsanläggning behandlar ca           
100 000 ton organiskt avfall, 120 GWh gas.

• Produktionsanläggning för uppgradering till LBG 
beräknas vara klar Q4 2019

• Tekniska verken avser bygga 2 st LBG-mackar (100% 
biogas) Linköping och Mjölby i anslutning till E-4



Flygaska från Tekniska verken till NOAH

• 19 000 ton askor per år 

• Ca 630 transporter per år á
50 mil * 2 = 63 000 mil/år

• Steg 1 att ersätta diesel/HVO

drivna fordon med LBG

• Steg 2 att ta fram lastbärare som

kan ta avfall i retur.



Transport av brännbart avfall till Tekniska verken

• Det finns i nuläget en potential att ersätta 
diesel/HVO med LBG för inleveranser till TvAB
som genererar en transportsträcka av ca        
450 000 mil/år



Lastbilar med metandrift

• Det finns två typer av lastbilar för metandrift:
1) Ottomotorer anpassade för metan - möjligt med 

både komprimerad metangas och flytande metan

2) Dieselmotor anpassade för metan – endast möjligt 
med flytande metan och måste kombineras med en 
låginblandning av diesel/HVO för att få antändning
Dieselmotorn kräver även adblue (Urea) för att klara 
EURO6

• De nya generationerna av lastbilar från Scania, 
Volvo och Iveco har nästintill samma prestanda 
som en diesel med motsvarande Hk.



Lastbilar med metandrift

• Sedan tidigare finns lastbilar <400 hk på gasdrift, då 
främst CBG

• Nya generationen sträcker sig från 410-460 hk vilket 
är fullt tillräckligt för en vanlig ”E4-lastbil” med 40 
tons last

• Räckvidd med LBG/LNG ungefär den dubbla jämfört 
med CBG-varianten (endast ottomotorn)

• Räckvidd med LBG ca 100-150 mil med 40 tons 
ekipage

• Alla dragbilar med gasdrift kan fås med ADR-
klassning



VOLVO



SCANIA 



IVECO



Tack för visat intresse !


