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I n t e r n a t i o n a l  L P G  &  C N G  &  L N G  m a g a z i n e

FIŃSKA FIRMA SPEED OY, WYSPECJALIZOWANA W TRANSPORCIE KONTENERÓW, POSTANOWIŁA WPROWADZIĆ DO UŻYTKU POJAZD ZASILANY 
GAZEM LNG. WYBÓR PADŁ NA MODEL VOLVO FM 460KM DUAL FUEL, KTÓRY JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE MÓGŁ BYĆ TANKOWANY W NOWEJ STACJI 

DLA CIĘŻARÓWEK, KTÓRĄ W SIERPNIU OTWORZY W PORCIE FIRMA GASUM. 
SPEED OY, A SPECIALIZED CONTAINER TRANSPORT COMPANY BASED IN HELSINKI, FINLAND, HAS DECIDED TO INTRODUCE A  LNG-FUELED 

VOLVO FM 460 HP DUAL-FUEL TRUCK TO ITS FLEET OPERATING FROM HELSINKI’S VUOSAARI HARBOR. AN LNG REFUELING STATION FOR 
HEAVY-DUTY VEHICLES WILL OPEN AT THE HARBOUR IN AUGUST BY GASUM, A FINNISH GAS COMPANY INTENT ON DEVELOPING THE ROAD FUEL 
GAS FILLING STATION NETWORK ENABLING THE USE OF LNG IN HEAVY-DUTY TRANSPORT. 

"Chcemy dominować w sektorze transportu oraz wprowadzać do naszej 
floty nowe, bardziej przyjazne dla środowiska pojazdy. Zastosowanie 
gazu LNG jest naturalnym krokiem w naszych wysiłkach na rzecz bardziej 
przyjaznego dla środowiska transportu. Od 4 lat jesteśmy zaangażowani 
w badania Eco-Truck, które dzięki specjalnemu pozwoleniu udzielonemu 
przez Fińską Agencję Bezpieczeństwa Transportu (Trafi), mogliśmy 
użytkować gazowe pojazdy modułowe o dużej ładowności. Wyniki badań 
są obiecujące: emisje dwutlenku węgla zostały zredukowane o ponad 
40%. Otrzymaliśmy dobre opinie na temat Eco-Truck od naszych klientów, 
dlatego wierzę, że liczba pojazdów napędzanych LNG będzie się zwiększać 
w przyszłości" – powiedział dyrektor zarządzający Speed Oy – Tuomo 
Vallas.

"Speed Oy jest przykładem dla innych firm z branży oferując czystszy 
transport kontenerów. LNG jest doskonałą alternatywą dla oleju 
napędowego służącą do transportu ciężkich ładunków i może pomóc 
w redukcji emisji spalin" – powiedział Petri Michelsson. Gasum Sales 
Manager.

 

"Volvo chce być aktywnie zaangażowane w rozwój sektora ciężarowych 
pojazdów gazowych. Jesteśmy w stanie budować i rozwijać tego typu pojazdy 
dla lepszej obsługi naszych klientów i społeczeństwa w przyszłości, dbając 
jednocześnie o środowisko naturalne. Dzięki tej ciągłej pracy upewniamy się 
też, że mamy najlepsze kompetencje i wiedzę w zakresie nowych technologii  
i produktów" – powiedział Kimmo Ahonen, Dyrektor Sprzedaży 
pojazdów Volvo Trucks.

Firma Gasum rozwija drogową sieć stacji tankowania LNG. Gasum jest 
też silnie zaangażowany w rozwój wykorzystania pojazdów gazowych 
i w ramach planu rozwoju rynku, ma na celu zwiększenie liczby stacji 
paliw o około 35 nowych jednostek w ciągu najbliższych dziesięciu 
lat. W najbliższym czasie 1 stacja tankowania pojazdów ciężarowych 
napędzanych LNG będzie otwarta w Vuosaari Harbor (w sierpniu), 
zaś druga oferująca LCNG będzie gotowa do pracy w Porcie Turku we 
wrześniu. Oprócz tego, w przyszłym roku będą otwarte stacje LCNG  
w Jyväskylä i Vantaa w 2017 roku. 
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”We want to lead the way in the transport sector and introduce new, more 
environmentally friendly vehicles to our fleet. LNG is a natural step in our 
efforts to make transport greener. We’ve already been involved for four years 
in an Eco-Truck trial where large-capacity modular combination vehicles are 
operated under a special permit granted by the Finnish Transport Safety Agency 
(Trafi). The results are promising: carbon dioxide emissions have been cut by 
more than 40%. We’ve received encouraging feedback about the Eco-Truck 
from our environmentally responsible customers, and therefore I believe that 
the number of Speed’s LNG-fueled vehicles will also increase in the future” – said 
Managing Director Tuomo Vallas Speed Oy.

“Speed is setting an example for other transport companies by offering 
cleaner container transport. LNG is an excellent alternative for use instead of 
diesel for heavy-duty transport and can help reduce emissions” –  said Gasum 
Sales Manager Petri Michelsson.

“Volvo wants to be actively involved in progress, and by participating like 
this we’re able to build and develop the truck sector for better service to our 
customers and society in the future while at the same time operating in line with 

our core value of environmental care. This also helps us make sure we have the 
best competencies and knowledge in the sector as regards new technologies and 
products” – says Kimmo Ahonen, Director, Vehicle Sales, Finland, Volvo Trucks.

Gasum is developing the road fuel gas filling station network and enabling 
the use of LNG in heavy-duty transport in particular. Gasum is strongly 
committed to the development of gas vehicle use and as part of the market 
development aims to increase the number of filling stations by around 35 
new ones over the next ten years.  An LNG refueling station for heavy-duty 
vehicles will be opened at Vuosaari Harbor in August, while an LCNG filling 
station will be ready for service at the Port of Turku in September. LCNG 
stations will also be opened in Jyväskylä and Vantaa in 2017. 

This infrastructure now under construction will also enable the use of 
liquefied biogas (LBG) in heavy-duty transport.

Emissions from vehicles running on natural gas are lower than those from 
gasoline and diesel. Gas is also an inexpensive transport fuel.

Source: Gasum

23 

LNG-fueled 
VOLVO Truck


