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Kampania została zorganizowane przez Departament Biznesu,
Energii i Przemysłu ma na celu uczcić postępy poczynione w walce
ze zmianami klimatu w ciągu ostatnich 10 lat i podnieść świadomość
dotyczącą możliwości korzystania z czystej energii.

Projekt ten zakończył się takim spektakularnym sukcesem, że wiele
innych dużych miast w Wielkiej Brytanii ma wkrótce rozpocząć
podobne inicjatywy, których pozytywne efekty będą odczuwalne
przez wiele lat.

Dzięki bardziej ekologicznym cechom w porównaniu z benzyną
i olejem napędowym, LPG odegrał w ostatniej dekadzie ważną
rolę w zapobieganiu zmianom klimatycznym i poprawie jakości
powietrza w miastach w Wielkiej Brytanii.

Inne osiągnięcia, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć
atrakcyjność wykorzystywania autogazu LPG w ciągu następnej
dekady, obejmują rozwój BioLPG, innowacyjnego, niskowęglowego
paliwa, które powstaje z materiałów odnawialnych.

Pojazdy napędzane autogazem emitują 7% mniej CO2 niż
samochody na benzynę czy olej napędowy, 80% mniej NOx i 99%
mniej PM. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii po drogach jeździ
już ponad 150 000 pojazdów napędzanych LPG, co znacząco się
przyczynia do poprawy jakości powietrza.

Niedawno wprowadzone do Wielkiej Brytanii odnawialne BioLPG
może pomóc zmniejszyć emisje w niszowych sektorach transportu,
które są trudne do zelektryfikowania. W rzeczywistości jest on już
wykorzystywany do napędzania pojazdów ciężarowych, pomagając
branży transportowej w ograniczaniu wpływu na środowisko.

Obecnie te tysiące pojazdów na LPG korzystają z sieci tankowania,
w skład której wchodzi ponad 1300 obiektów w całej Wielkiej
Brytanii.
"LPG od wielu lat jest popularnym wyborem wśród użytkowników
i polityków, dzięki korzystnym cechom ekologicznym, dlatego z dumą
wspieramy Zielony Tydzień" – skomentował Holly Jago, dyrektor
generalny Autogas Limited. "Podczas gdy nowe technologie elektryczne
i hybrydowe odgrywają decydującą rolę w naszej zielonej przyszłości,
ważne jest, aby pamiętać, że paliwa, takie jak LPG mogą zapewnić
natychmiastowe rozwiązanie i pomóc w długoterminowym przejściu na
ekologiczne źródła napędu pojazdów."

Source: Green GB Week, auto-gas.net

Jednym z kluczowych osiągnięć LPG w tworzeniu ekologicznego
kraju, jest włączenie tego paliwa do rządowej strategii Road To Zero,
której celem jest zapewnienie, że prawie każdy samochód
i furgonetka osiągną zerową emisję do 2050 roku. W ramach tej
strategii niedawno ukończono innowacyjny projekt o wartości
5 milionów funtów (z udziałem rady miejskiej w Birmingham),
który miał na celu konwersję 65 miejskich taksówek do jazdy na
autogazie.
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