RENERE LUFT MED SYNTETISK BRÆNDSTOF
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FÆRGEN TIL ORØ SEJLER PÅ SHELL GTL FUEL
For at begrænse udledningen af skadelige partikler og
fjerne diesellugt har Østre Færge, som sejler mellem
Orø og Hornsherred, erstattet diesel med Shell GTL Fuel.
Som et af de første færgeselskaber i Danmark har Østre
Færge valgt at udskifte diesel med Shell GTL Fuel. Med
skiftet til det naturgasbaserede brændstof, som har renere
forbrænding, reducerer færgeruten, som hvert år fragter
400.000 passagerer til og fra Orø i Isefjord, partikeludledningen med op til 30 %.
Ikke nok med, at luftforureningen sænkes markant, skiftet til
Shell GTL Fuel gør ifølge direktør Michael Kousted også en
ende på færgernes diesellugt.
”Blot ved at tanke et nyt naturgasbaseret brændstof på
færgerne, er der nu færre partikler i luften, og passagerer,
gæster i de nærliggende sommerhuse og lystsejlere, der
lægger til i havnene, slipper for diesellugt. Afviklingen af
diesel er et vigtigt skridt på vejen mod en mere grøn
fremtid for Østre Færge”, siger han.
Den optimale løsning nu og her
Michael Kousted understreger, at Østre Færge har øje for,
at en overgang til ren el-drift en dag bliver mulig. Men lige

Shell GTL Fuel tager toppen af luftforureningen
Med Shell GTL Fuel sænker færgerne til Orø udledningen
af partikler og NOx med op til 30 %. GTL er lavet på
naturgas og brænder derfor renere end almindelig diesel.

nu er alternativerne for at afvikle dieselmotorerne endnu
ikke på plads.
”Nu og her er Shell GTL Fuel den mest optimale løsning, vi
har for at gøre noget på miljøsiden til gavn for medarbejdere, passagerer og naboer. Vi er ganske bevidste om den
luftforurening, der kommer fra vores dieselmotorer. Og når
vi nemt kan erstatte diesel med et brændstof med renere
forbrænding, gør vi det naturligvis,” siger han.
Med overgangen til Shell GTL Fuel følger Østre Færge i
kølvandet på en lang række transport- og entreprenørvirksomheder samt lystbådehavne, der alle har valgt at skifte
til det naturgasbaserede brændstof.

„

Nu og her er Shell GTL Fuel den mest
optimale løsning, vi har, for at gøre noget
på miljøsiden til gavn for medarbejdere,
passagerer og naboer.
Michael Kousted, adm. direktør i Østre Færge A/S.

Læs mere om Shell GTL på www.dccenergi.dk/gtl.

