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Transport wolny od paliw kopalnych do 2050 roku 

Wolny od paliw kopalnych system transportowy jest możliwy do 
osiągnięcia oraz korzystny finansowo, biorąc pod uwagę 
perspektywę społeczną. To kluczowe wnioski z badania 
zainicjowanego przez ekspertów Scania. 
 
– Osiągnięcie zerowej emisji CO2 w naszej branży w okresie obowiązywania 
porozumienia paryskiego jest możliwe, będzie jednak wymagało zmian  
na niespotykaną dotąd skalę, a także wspólnego zaangażowania sektora prywatnego 
i publicznego – komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania 
CV AB. 
 
Badanie Pathways pt. „Transport komercyjny wolny od paliw kopalnych do 2050 
roku”, to kompleksowa analiza przeprowadzona przez ekspertów Scania i poddana 
weryfikacji przez niezależny zespół akademicki. Udowadnia ona, że stopniowe 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w ramach czasowych określonych  
w porozumieniu paryskim jest możliwe do osiągnięcia na kilka sposobów. Wyniki 
analizy sposobów osiągnięcia zerowej emisji do 2050 r. za pomocą metody 
prognozowania wstecz, wskazują na długoterminową zbieżność każdej z obranych 
dróg. Badanie obejmuje trzy segmenty transportu: długodystansowy, dystrybucyjny  
i miejski oraz cztery kraje: Szwecję, Niemcy, Chiny i USA. 
 
– Możemy osiągnąć ponad 20-procentową redukcję emisji CO2, wykorzystując  
w pełni obecne systemy transportowe, m.in. dzięki ulepszonemu planowaniu tras  
i sprawniejszemu zarządzaniu ładunkiem. Ponadto widzimy kilka możliwości 
dotyczących paliw i systemów napędowych. Wykorzystanie biopaliw pozwala  
na najszybszą redukcję emisji CO2, a elektryfikacja jest najbardziej opłacalna  
– komentuje Henrik Henriksson. 
 
Powszechne wykorzystanie nowych technologii w praktyce wymaga czasu, gdyż 
istniejące zasoby pojazdów rotują powoli. Aby odejście od wykorzystania paliw 
kopalnych było możliwe po 2050 r., zmiany należy wprowadzić znacznie wcześniej  
– do 2025 r. Powinny one obejmować nie tylko wykorzystywane technologie, ale 
także infrastrukturę. W tym celu branża transportowa i branże pokrewne powinny 
przejść szybką przemianę.  
 
Kluczowe wnioski badania Pathways: pt. „Transport komercyjny wolny od paliw 
kopalnych do 2050 roku”: 

 Inteligentna logistyka: emisja dwutlenku węgla może zostać obniżona  
o ponad 20 proc. poprzez optymalizację systemów, na przykład dzięki 
poprawie planowania trasy i zarządzania ładunkiem. Dalszą redukcję CO2 
można osiągnąć dzięki zastosowaniu alternatywnych układów napędowych  
i paliw. 

 Elektryfikacja: rozwój pojazdów elektrycznych stanowi najbardziej efektywne, 
najszybsze i najtańsze rozwiązanie w krajach z infrastrukturą umożliwiającą 
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zapewnienie uniwersalnych systemów ładowania i dostęp do paliw 
niekopalnych. Pełna elektryfikacja będzie wymagać znacznych inwestycji  
w infrastrukturę. W zamian koszty operacyjne mogą być o 40 proc. niższe niż 
w przypadku ciężkich pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Elektryczne 
autostrady dla transportu dalekobieżnego mogą przyspieszyć proces  
elektryfikacji, szczególnie w nadchodzącym dziesięcioleciu, kiedy 
przewidywane koszty akumulatorów pozostaną wysokie.  

 Biopaliwa: będą stanowić efektywne i opłacalne rozwiązanie, wykorzystujące 
technologię tradycyjnego silnika spalinowego. Zarówno technologia, jak  
i paliwa są już dostępne. Przy maksymalnym wykorzystaniu globalnie 
dostępnego biopaliwa, silniki spalinowe na bazie biopaliw mogą zasilać jedną 
piątą wszystkich pojazdów w 2050 r. 

 Ogniwa paliwowe: ponieważ pojazdy z ogniwami paliwowymi będą znacznie 
droższe przewiduje się, że wymierny wzrost ich wykorzystania nastąpi później 
niż w przypadku pojazdów zasilanych z akumulatorów. Jeśli koszty tych 
technologii spadną, a odnawialny wodór będzie szeroko dostępny, na 
przełomie 2050 r. flota zasilana ogniwami paliwowymi może stanowić istotną 
część wszystkich pojazdów. 

 
Bez względu na wybraną drogę do urzeczywistnienia transportu wolnego od paliw 
kopalnych, dekarbonizacja wymagać będzie nie tylko niespotykanego dotąd tempa 
zmian technologicznych, ale także nowego podejścia w branżach pokrewnych. 
Przede wszystkim należy udostępnić odpowiednie mechanizmy finansowania  
i podjąć wiążące zobowiązania w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. System 
energetyczny na świecie powinien równolegle stopniowo zostać uniezależniany od 
paliw kopalnych. Ponadto istotne jest, aby nabywcy transportu nadal zwiększali 
zapotrzebowanie na produkty i usługi dostawcze pozbawione paliw kopalnych. 
 
Na podstawie ustaleń z badania Pathways można stwierdzić, iż powstaje koalicja firm 
mająca ambicję przewodzenia zmianom w kierunku transportu wolnego od paliw 
kopalnych i przyspieszająca je. 
 
Biała księga: Badanie Pathways „Transport komercyjny wolny od paliw kopalnych do 
2050 roku”. 

*** 

SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 

kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 39 autoryzowanych serwisów oraz 

własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 

kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 

krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 

sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 

dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów 

transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.  

SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 

biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2016 r. 

w Scania dostarczono klientom 73 100 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 7 800 silników przemysłowych  

i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas 104 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała 

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 46 000 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 

skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  

https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf
https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf
http://www.scania.pl/
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i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   

 
Scania Polska S.A.   Tel. +48 22 3560 100 Paweł Paluch tel. (022) 3560 277 
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