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The switch from diesel to LNG increases competitiveness while cutting 
emissions.

DiGas dual-fuel natural gas technology has been previously extensively 
tested on shunting locomotives. Installing an LNG system on a freight 
locomotive is a landmark event in Baltic railway transportation and the 
railway sector in general. On average, an LNG locomotive provides around 
30% in fuel costs savings costs and emits 20% less carbon dioxide and 70% 
less sulfur dioxide.

“We are constantly looking for solutions that would be friendlier towards the 
environment. The first LNG freight locomotive is an excellent example of how the 
use of new technologies not only makes existing processes more efficient, but 
also helps to preserve the nature around us” – said Raul Toomsalu, Chairman 
of the Management Board of Operail. 

“Our cost calculations confirm that transporting one tonne of goods on 
railways for 100 kilometres consumes a quarter of the fuel that transporting it 
on roads would. The implementation of LNG locomotives will increase that gap 
further.”

“We will invest a quarter million euros and begin the construction of a pilot 
locomotive so that after the testing period, we could implement the same 
technology on all of our freight locomotives” – said Raul Toomsalu, regarding 
Operail’s plans. 

“The production costs of the first locomotive are higher, but after that, the 
addition of LNG tanks and systems will be much more affordable. We also 
call upon other transportation and logistics companies to also look for more 
sustainable solutions.”

The first LNG locomotive should be completed next spring and tested in 
summer 2020. 

After obtaining the required approvals from Eesti Raudtee and the 
Consumer Protection and Technical Regulatory Authority, the locomotive 
is planned to start operating in freight transportation in late 2020. 
With this move, Operail and DiGas are expecting a significant increase 
in the competitiveness of railway transportation over other means of 
transportation, further expanding the already existing environmental and 
economic advantages of rail transportation.

An American General Electric C36 diesel locomotive will be the first 
to undergo reconstruction to LNG operations that involve dividing the 
17,000-litre fuel tank in two – half for diesel fuel and half for LNG – and the 
addition of intelligent gas systems. The engine management system of such 
an LNG locomotive provides extensive information on locomotive and its 
engine operations and fuel consumption that will allow further savings and 
provide an ability to predict more precisely major repairs and maintenance.

DiGas is an engineering company specialized in dual-fuel solutions based 
in Riga, Latvia. DiGas is currently advancing and piloting its dual-fuel system 
within the project NYSMART. This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under 
grant agreement No 784620.
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Przejście z oleju napędowego na LNG zwiększa konkurencyjność przy 
jednoczesnym ograniczeniu emisji.

Dwupaliwowa technologia gazu ziemnego DiGas była wcześniej szeroko 
testowana na lokomotywach manewrowych. Instalacja systemu LNG w 
lokomotywie towarowej jest przełomowym wydarzeniem w bałtyckim 
transporcie kolejowym i ogólnie w sektorze kolejowym. 

Lokomotywa LNG zapewnia średnio około 30% oszczędności kosztów 
paliwa i emituje 20% mniej dwutlenku węgla i 70% mniej dwutlenku siarki.

„Ciągle szukamy rozwiązań, które byłyby bardziej przyjazne dla środowiska. 
Pierwsza lokomotywa towarowa LNG jest doskonałym przykładem tego, 
jak zastosowanie nowych technologii nie tylko sprawia, że istniejące procesy 
są bardziej wydajne, ale także pomaga chronić otaczającą nas przyrodę” – 
powiedział Raul Toomsalu, prezes zarządu Operail. 

„Nasze kalkulacje kosztów potwierdzają, że transport jednej tony towarów 
koleją na 100 kilometrów wymaga jednej czwartej paliwa niż transport 
drogowy. Wdrożenie lokomotyw LNG jeszcze bardziej zwiększy tę lukę.” – dodał.

„Zainwestujemy ćwierć miliona euro i rozpoczniemy budowę lokomotywy 
pilotowej, aby po okresie testowym móc wdrożyć tę samą technologię we 
wszystkich naszych lokomotywach towarowych” – powiedział Raul Toomsalu, 
dotyczący planów Operail. 

„Koszty produkcji pierwszej lokomotywy są wyższe, ale później dodanie 
zbiorników i instalacji LNG będzie znacznie tańsze. Wzywamy również inne 
firmy transportowe i logistyczne do poszukiwania bardziej zrównoważonych 
rozwiązań.”

Pierwsza lokomotywa LNG powinna zostać ukończona wiosną przyszłego 
roku i przetestowana latem 2020 r. 

Po uzyskaniu wymaganych zezwoleń od Eesti Raudtee oraz Urzędu 
Ochrony Konsumentów i Technicznego Urzędu, lokomotywa ma zacząć 
działać w transporcie towarowym pod koniec 2020 roku. 

Dzięki temu ruchowi, Operail i DiGas oczekują znacznego wzrostu 
konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków 
transportu, dodatkowo zwiększając istniejące już korzyści środowiskowe i 
ekonomiczne transportu kolejowego.

Amerykańska lokomotywa spalinowa General Electric C36 jako pierwsza 
zostanie poddana przebudowie do eksploatacji LNG, która obejmuje 
podział 17 000 litrów zbiornika paliwa na dwie części - połowę na olej 
napędowy i połowę na LNG – oraz dodanie inteligentnych systemów 
gazowych. 

System zarządzania silnikiem takiej lokomotywy LNG zapewnia obszerne 
informacje na temat lokomotywy i jej pracy silnika oraz zużycia paliwa, 
które pozwolą na dalsze oszczędności i umożliwią bardziej precyzyjne 
przewidywanie poważnych napraw i konserwacji.

DiGas to firma inżynierska specjalizująca się w rozwiązaniach 
dwupaliwowych z siedzibą w Rydze na Łotwie. DiGas obecnie rozwija 
i pilotuje swój system dwupaliwowy w ramach projektu NYSMART. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji 
„Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 784620.
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DIGAS, A LATVIAN DUAL-FUEL NATURAL GAS SYSTEM MANUFACTURER, HAS ENTERED INTO A COOPERATION 
AGREEMENT WITH AN ESTONIAN STATE-OWNED INTERNATIONAL LOGISTICS AND TRANSPORTATION COMPANY 

OPERAIL TO RETROFIT AND PILOT THE FIRST CARGO-CARRYING LNG MAINLINE FREIGHT LOCOMOTIVE IN THE REGION. 
DIGAS, ŁOTEWSKI PRODUCENT DWUPALIWOWEGO SYSTEMU GAZU ZIEMNEGO, ZAWARŁ UMOWĘ O WSPÓŁPRACY Z ESTOŃSKĄ 

MIĘDZYNARODOWĄ FIRMĄ LOGISTYCZNO-TRANSPORTOWĄ OPERAIL W CELU MODERNIZACJI I PILOTOWANIA PIERWSZEJ 
LOKOMOTYWY PRZEWOŻĄCEJ ŁADUNKI LNG W REGIONIE.

First LNG  
freight locomotive in the Baltics
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