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ON FEBRUARY 18, THE EU REACHED THE DECISION TO REGULATE CO2 EMISSIONS FROM HEAVY-DUTY VEHICLES. VOLVO TRUCKS 
PRODUCES HD TRUCKS POWERED BY NATUR AL GAS (CNG AND LNG) AND BIOMETHANE.  TO SPEED UP DEVELOPMENT, THE 

HEAVY DUTY TRUCK MANUFACTURER CONTINUES TO INVEST HEAVILY IN MORE CLIMATE-FRIENDLY TR ANSPORT SOLUTIONS, 
BUT ADDITIONAL MEASURES ARE NEEDED TO STIMULATE DEMAND FOR VEHICLES WITH LOW CO2 EMISSIONS.

18 LUTEGO UNIA EUROPEJSKA PODJĘŁA DECYZJĘ O UREGULOWANIU EMISJI CO2 DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH O DUŻEJ ŁADOWNOŚCI. 
VOLVO TRUCKS PRODUKUJE CIĘŻARÓWKI HD NAPĘDZANE GAZEM ZIEMNYM (CNG I LNG) I BIOMETANEM. ABY PRZYSPIESZYĆ ROZWÓJ, 

PRODUCENT CIĘŻKICH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NADAL INWESTUJE DUŻO W BARDZIEJ PRZYJAZNE DLA KLIMATU ROZWIĄZANIA 
TRANSPORTOWE, ALE POTRZEBNE SĄ DODATKOWE ŚRODKI, ABY POBUDZIĆ POPYT NA POJAZDY O NISKIEJ EMISJI CO2.

“Cutting climate emissions from heavy-duty vehicles is an incredibly important 
task, and it’s fundamental to our initiatives in sustainable transport. At Volvo 
Trucks, we’re well-positioned to take on this challenge. 

It’s natural for the EU to now introduce limits on CO2 emissions. In order to 
speed up the transition, we would however also like to see stronger financial 
incentives for the customers who take the lead and choose more climate-friendly 
vehicles” – said Roger Alm, President of Volvo Trucks.

Volvo’s climate solutions include natural gas, biogas, electric power new 
developments for diesel. Running a Volvo FH LNG on natural gas cuts CO2 
emissions by about 20% compared to diesel. With biogas, the tank-to-
wheel emissions can be cut by 100%.

Since the early 1990s, the fuel usage and CO2 emissions of a typical long-
distance Volvo truck have decreased by about 20%* and there is room for 
additional improvements with more efficient powertrains, lower rolling 
resistance, and better aerodynamics. Each truck needs to be optimized for 
its specific transportation task.

While the emission limits imposed by the EU set a clear timetable for 
vehicle manufacturers, the goal – improving fuel efficiency and reducing 
the climate impact – has been a top priority for the industry for some time 
now, in part because fuel usage makes up about one-third of the costs for 
a transport company.

“Our ambition has always been to be able to offer our customers the optimal, 
energy efficient comprehensive solution for the transport task at hand” – said 
Lars Mårtensson.

Among Volvo Trucks’ customers, as well as many customers of transport 
services, there is a great amount of interest in making transport more 
climate friendly. Expanding investment subsidies or tax breaks for those 
who choose to invest in climate-efficient technology would make a big 
difference.

“New technologies that contribute to cutting CO2 emissions need to be able to 
enter the market rapidly. Fast-tracking the reviewing and certification process 
by the authorities would speed up the introduction of new innovations within 
the transport sector.”

The EU framework covers emissions from the actual vehicles, but Volvo 
Trucks takes a broader approach to the question: “If all parts of the transport 
system work together toward the same goal, we can reduce the climate impact 
much more. Better logistics, increased access to biofuels, fuel-efficient training 
for drivers, aerodynamic trailers, improved road standards, and expanded 
opportunities to use high-capacity vehicles are just some of the ways in which 
other parties can contribute” – said Lars Mårtensson.

 FACTS
•	 The	 new	 EU	 regulation	 for	 CO2	 emissions	 from	 heavy-duty	 vehicles	
applies	to	vehicles	manufactured	and	registered	in	or	after	2019.
•	 Average	emissions	are	to	be	cut	by	15%	starting	 in	2025	and	by	30%	
starting	in	2030	(compared	to	2019	values).
•	 The	 reduction	 levels	 refer	 to	 the	 average	 emissions	 from	 trucks	
manufac			tured	by	the	respective	manufacturers	compared	to	the	2019	
industry	average.
Heavy-vehicle road traffic accounts for almost 5% of the total EU 

greenhouse gas emissions.
Source: Volvo Trucks

"Redukcja emisji spalin z pojazdów ciężarowych jest niezwykle 
ważnym zadaniem i ma zasadnicze znaczenie dla naszych inicjatyw 
w zakresie zrównoważonego transportu. 

W Volvo Trucks jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia tego 
wyzwania. 

To naturalne, że UE wprowadza obecnie ograniczenia emisji CO2. 
Aby przyspieszyć przejście, chcielibyśmy jednak, aby były silniejsze 

zachęty finansowe dla klientów, którzy przejmą inicjatywę i będą 
mogli wybrać pojazdy bardziej przyjazne dla klimatu" – powiedział 
Roger Alm, prezes Volvo Trucks.

 Rozwiązania klimatyczne Volvo obejmują gaz ziemny, biogaz, 
energię elektryczną, nowe rozwiązania dla oleju napędowego. 

Zasilanie Volvo FH LNG gazem ziemnym zmniejsza emisję CO2  
o około 20% w porównaniu do oleju napędowego. Dzięki 
biogazowi emisje mogą zostać zredukowane nawet o 100%.

Od początku lat dziewięćdziesiątych zużycie paliwa i emisja CO2 

typowego samochodu ciężarowego Volvo pokonującego duże 
odległości zmniejszyły się o około 20%*. 

Dodatkowe usprawnienia takie jak np. wydajniejszy układ prze-
niesienia napędu, niższe opory toczenia czy też lepsza aerody-
namika i zoptymalizowanie każdej ciężarówki pod kątem jej 
konkretnego zadania transportowego – pozwalają na redukcję 
zarówno spalania, jak i emisji szkodliwych substancji do atmos-
fery.

Podczas gdy limity emisji narzucone przez UE ustalają wyraźne 
granice dla producentów pojazdów, założony cel – poprawa 
wydajności paliwowej i zmniejszenie wpływu na klimat – jest 
od pewnego czasu priorytetem dla branży częściowo dlatego, 
że zużycie paliwa stanowi około 1/3 wszystkich kosztów w firmy 
transportowej.

"Naszą ambicją zawsze było oferowanie naszym klientom optymal-
nego, wydajnego energetycznie i kompleksowego rozwiązania dla 
zadań transportowych" – powiedział Lars Mårtensson.

Wśród klientów Volvo Trucks, a także wielu klientów usług trans-
portowych, istnieje duże zainteresowanie, aby uczynić transport 
bardziej przyjaznym dla klimatu. 

Zwiększenie dotacji inwestycyjnych lub wprowadzenie ulg 
podatkowych dla tych, którzy zdecydują się zainwestować  
w technologię efektywną ekonomicznie i klimatycznie, miałoby 
duże znaczenie dla rozwoju sektora pojazdów z napędem alter-
natywnym.
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Volvo Trucks 
calls for incentives for clean HDVs


