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The Dedicated to Gas project deployed 20 Euro VI vehicles running 
on biomethane to three fleet operators, using a combination of CNG 
and LNG. It was funded in part by the Office for Low Emission Vehicles 
and Innovate UK’s Low Emission Freight and Logistics Trial (LEFT) and 
delivered in partnership with Cenex, Air Liquide, Emissions Analytics, 
Microlise, Asda, Howard Tenens and Kuehne + Nagel.

The trial vehicles travelled over 2.2 million km in total saving over 1400 
tonnes of WTW CO2e; the same distance as 56 times around the globe 
and equivalent to the CO2 saved in the lifetime of 3150 trees, which would 
occupy a forest equivalent to the area of 18 football pitches. The project 
results show that, when compared to diesel, vehicles would make at 
least 17% greenhouse gas emission savings with a 25% biomethane blend 
(B25), and 100% biomethane (B100) yields savings of at least 76%.

Testing has also shown that gas vehicles emit similar levels of NOx as 
their diesel comparators. However, these pollutant levels were generally 
low for both gas and diesel because all trial vehicles comply with Euro VI 
standards.

This is the first UK study to assess the performance of in-service and 
tested vehicles which are all Euro VI factory-fitted OEM gas vehicles.  
The trial drivers from the project fleets reported that gas vehicles 

perform better than diesel comparators in engine noise, vibration, 
overall drive comfort, engine braking and environmental performance.

While gas vehicles require a higher initial capital investment than diesel 
and involve higher maintenance costs, the fuel costs are lower. Due to 
the fuel cost savings, gas vehicles can pay back from year two of the total 
cost ownership at 160 000 km/year.

Heavy goods vehicles account for around 17% of UK greenhouse gas 
emissions from road transport. Gas vehicles fuelled by biomethane can 
offer a strong contribution to the UK’s 2050 net zero carbon target using 
technology which is proven, reliable, mature and cost effective.

Steve Carroll, head of transport at Cenex, said: “This is an exciting time 
for the gas truck industry: after a decade of hard work, the UK are now in  
a position where there is a wide variety of OEM gas trucks and clean 
renewable biomethane available from public refuelling stations. This project 
proved the economic, environmental and operational case for gas trucks 
powered by biomethane. With around 80% well-to-wheel CO2 reduction 
from diesel, this proven technology can provide a significant in-road to 
meeting our net-zero targets and Cenex now look forward to assisting fleets 
in making the switch.”

W ramach projektu Dedicated to Gas wdrożono do badania 20 
pojazdów Euro VI napędzanych biometanem. Otzrymało je trzech 
operatorów flot, wykorzystując połączenie CNG i LNG. 

Zakup został częściowo sfinansowany przez Urząd Niskoemisyjnych 
Pojazdów oraz LEFT i dostarczony we współpracy z Cenex, Air Liquide, 
Emisje Analytics, Microlise, Asda, Howard Tenens i Kuehne + Nagel.

Pojazdy testowe przejechały łącznie ponad 2,2 miliona kilometrów, 
oszczędzając ponad 1400 ton WTW CO2; To tak, jakby okrążyły kulę 
ziemską 56 razy, zaś zaoszczędzone CO2 musiałoby być przetworzone 
normalnie przez całe życie aż 3150 drzew, które zajmowałyby las 
odpowiadający powierzchni 18 boisk piłkarskich!

Wyniki projektu pokazują, że w porównaniu z olejem napędowym, 
pojazdy osiągnęły co najmniej 17% oszczędności emisji gazów 
cieplarnianych, dzięki użyciu 25% mieszanki biometanu (B25), a aż 100% 
biometanu (B100) daje oszczędności co najmniej 76%.

Testy wykazały również, że pojazdy napędzane gazem emitują 
podobne poziomy NOx jak pojazdy z silnikiem diesla. Te poziomy 
zanieczyszczeń były jednak ogólnie niskie zarówno dla gazu, jak i oleju 
napędowego, ponieważ wszystkie pojazdy testowe spełniają normy 
Euro VI.

To pierwsze badanie w Wielkiej Brytanii, w którym oceniono osiągi 
eksploatowanych i przetestowanych pojazdów, które są fabrycznie 
montowanymi fabrycznie pojazdami na gaz spełniającymi normę Euro 
VI. 

Kierowcy zatrudnieni przy próbach poinformowali, że pojazdy 
napędzane gazem osiągają lepsze wyniki, niż porównywalne z silnikami 
diesla pod względem hałasu silnika, wibracji, ogólnego komfortu jazdy, 
hamowania silnikiem i efektywności środowiskowej.

Podczas gdy pojazdy na gaz wymagają wyższej inwestycji początkowej 
niż olej napędowy i wiążą się z wyższymi kosztami konserwacji, koszty 
paliwa są niższe. Ze względu na oszczędność kosztów paliwa pojazdy 
gazowe mogą się spłacić już od drugiego roku, przy pokonywaniu około 
160 000 km rocznie.

Pojazdy ciężarowe odpowiadają za około 17% emisji gazów 
cieplarnianych w Wielkiej Brytanii. Auta napędzane biometanem 
mogą znacząco przyczynić się do osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
dwutlenku węgla w Zjednoczonym Królestwie do roku 2050, a wszystko 
to dzięki sprawdzonej, niezawodnej, dojrzałej i opłacalnej technologii.

Steve Carroll, dyrektor ds. Transportu w Cenex, powiedział:  
„To ekscytujący czas dla branży ciężarówek napędzanych gazem: po 
dekadzie ciężkiej pracy Wielka Brytania jest teraz w sytuacji, w której istnieje 
szeroka gama ciężarówek z gazem OEM i czystym, odnawialnym źródłem 
energii jakim jest biometan, dostępny w publicznych stacjach tankowania. 
Projekt udowodnił ekonomiczny, środowiskowy i operacyjny zysk dla 
ciężarówek napędzanych biometanem. Dzięki około 80% redukcji emisji 
CO2 w porównaniu z silnikiem wysokoprężnym, ta sprawdzona technologia 
może znacząco przyczynić się do osiągnięcia naszych zerowych celów netto, 
a Cenex z niecierpliwością czeka na udzielenie pomocy flotom gotowym na 
zmiany.”

Victor Lejona, specjalista techniczny w Cenex, powiedział: 
„Współpraca partnerów przy tym projekcie była wyjątkowa, co sprawiło, 
że monitorowanie procesu było przyjemnym i wnikliwym doświadczeniem. 
Biometan jest wyraźnie przyjazną dla środowiska i opłacalną alternatywą 
dla oleju napędowego w sektorze pojazdów użytkowych. Dlatego operatorzy 
flot powinni poważnie rozważyć gazowe samochody ciężarowe jako realną 
opcję w najbliższej przyszłości.”

Daniel Lambert, dyrektor handlowy w Air Liquide UK, powiedział: 
„Biometan jest całkowicie odnawialnym paliwem wytwarzanym z biomasy 
(odpadów organicznych) i może zastąpić gaz ziemny pochodzenia kopalnego. 
Air Liquide jest zaangażowanym interesariuszem w całym łańcuchu 
zastosowania biometanu na rzecz zrównoważonego transportu – od 
oczyszczania po produkcję i klienta końcowego - a nasza praca nad próbą 
frachtu i logistyki niskoemisyjnej oraz publikacja tego raportu są częścią tego 
procesu."
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A UK RESEARCH PROJECT TO ASSESS THE VIABILITY OF BIOMETHANE IN HEAVY GOODS VEHICLES HAS SAVED OVER 
1400 T OF WELL-TO-WHEEL CO2e EMISSIONS COMPARED TO DIESEL IN A TWO-YEAR TRIAL.

BRYTYJSKI PROJEKT BADAWCZY TRWAJĄCY 2 LATA MIAŁ NA CELU OCENĘ RENTOWNOŚCI UŻYWANIA BIOMETANU W POJAZDACH 
CIĘŻAROWYCH. WYNIKI POKAZUJĄ, ŻE NAPĘD GAZOWY POZWOLIŁ ZAOSZCZĘDZIĆ PONAD 1400 TON EMISJI CO2 W PORÓWNANIU  

Z POJAZDAMI NAPĘDZANYMI OLEJEM NAPĘDOWYM.

Gas 
vehicles  
save over 1400t  
of CO2 emissions 
in two-year  
trial

Pojazdy gazowe w dwuletniej próbie emisji spalin

Victor Lejona, technical specialist at Cenex, said: “The collaboration 
between the project partners has been exceptional, which has made 
monitoring the trial an enjoyable and insightful experience. Biomethane is 
clearly an environmentally friendly and cost-effective alternative to diesel 
in the commercial vehicle sector. Therefore, fleet operators should seriously 
consider gas HGVs as a viable option in the immediate future.”

Daniel Lambert, commercial director downstream at Air Liquide UK, 
said: “Biomethane is a completely renewable fuel that is produced from 
biomass (organic waste) and can replace natural gas from fossil origin.  

Air Liquide is a committed stakeholder across the full span of the biomethane 
value chain for sustainable transportation – from purification to production 
and to the final client – and our work on the Low Emission Freight & Logistics 
Trial and publication of this report is a part of that process.”
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