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klimavennlig godstransport
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Hensikten med en workshop

1. Skaffe til veie et faglig grunnlag for å belyse ulike 
problemstillinger innen gods- og logistikksektoren i Innlandet 
relatert til det grønne skiftet

2. Skape en arena med muligheter til å komme innspill og 
synspunkter fra industriaktør, gods- og logistikkaktører, 
fagmiljøer og offentlige myndigheter

3. Skape engasjement og politisk interesse for å jobbe videre 
med omstilling av gods- og logistikk i lys av klimautfordringene



Bakteppe: Store utslipp, tydelige 
ambisjoner og usikkert framtidsbilde

 Klimagassutslippet i Innlandet var i 2018 beregnet 
til 2,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter

 Transportsektoren er den største bidragsyteren til 
utslipp i Innlandet, utgjør ca 42 prosent

 Innlandet har en ambisjon om å kutte klimagass-
utslippene med minst 50 prosent innen 2030

 Innfasing av nullutslippskrav til transport, noe som 
vil kunne medføre økte transportkostnader og 
svekket konkurransekraft

 I tillegg har vi nå høye strøm- og drivstoffpriser 
som forsterker usikkerheten



Sentrale problemstillinger
• Hvilke ambisjoner har regjeringa for å 

bidra til mer klimavennlig godstransport?

• Hva slags ambisjoner har næringslivet når 
det gjelder klimagasskutt?

• Hvordan er mulighetene for å kutte 
klimagassutslipp ved å overføre mer gods 
fra veg til bane og ved å etablere 
flerbruksterminaler?

• Hvordan skal Innlandet nå ambisjonene 
50 prosent kutt i klimagassutslippene?







Program for workshopen 



Regjeringens ambisjoner om mer klimavennlig godstransport

• Jon-Ivar Nygård, 
Samferdselsminister



Ole A. Hagen, 
Næringspolitisk direktør, NHO 
Logistikk og Transport



EU sin nye klima- og miljøpolitikk: 
konsekvenser for norske 
eksportbedrifter
Workshop Klimavennlig Godstransport Innlandet
Kongsvinger 25. august 2022

Ole A. Hagen
Næringspolitisk direktør
NHO Logistikk og Transport

Administrerende direktør, Are Kjensli



Hva er EUs (nye) klima- og miljøpolitikk?

Hva betyr det for Norge og norske bedrifter?

11



Hvorfor dette fokuset på klima?

123 kontinenter har hetebølger samtidig VG Mandag – Yangze-elv 
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E Hunger Stones
«Ser du meg, så gråt»

For 500 år siden; Verste tørken i Europa
Elben, Rhinen, Po..



Paris-avtalen… (2015)
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Mål om å begrense temperaturstigningen på jorda til «godt under» 2 °C, og helst til 1,5 °C. Den 
forplikter medlemslandene til å sette seg nye og mer ambisiøse mål for å redusere sine 
klimagassutslipp hvert femte år, og etablerer regler for hvordan landene skal rapportere om 
klimaarbeidet sitt.



Europe Green Deal
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Source: DG MOVE

Von der Leyen-kommisjonen 11. desember 2019

https://no.wikipedia.org/wiki/Von_der_Leyen-kommisjonen


Norges delegasjon
til den europeiske union
Norges delegasjon
til den europeiske union



Fulgt opp av FIT FOR 55



“Klar for 55"-lovpakken

Presentert 14. juli 2021. 12 lovforslag, 
inkludert:

• Revisjon av EUs kvotesystem (EU ETS).

• Revisjon av CO2-standardene for biler.

• Revisjon av direktivet for infrastruktur 
for alternative drivstoff (AFI).

• ReFuelEU Aviation-initiativet.

• FuelEU-initiativet.

• Revisjon av energiskattedirektivet.



Hva betyr det for Norge?

Kronikk, Rotevatn April 2021
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Forsterka klimamål: Å redusere norske utslepp med 50-55 
prosent i 2030 samanlikna med 1990-nivå. Og det er brei 
støtte til det viktige klimasamarbeidet regjeringa har inngått 
med EU for saman å kutte utslepp og stille krav til at alle i 
verdsdelen vår dreg lasset saman – og ingen skulkar unna 
dugnaden. 

Dei tiltaka som vil kutte mest klimagassar fram mot 2030, og 
som regjeringa går inn for i vår plan, er nye krav om låg- og 
nullutsleppsteknologi ved offentlege innkjøp (av alt frå 
hurtigbåtar til bybussar), det er bruk av biodrivstoff i nye 
sektorar som anleggsverksemd, det er klimareduksjonar i 
landbruket og det er – ikkje minst – meir enn ei tredobling av 
CO₂-avgifta fram mot 2030. Alt dette får støtte frå eit stort 
fleirtal i Stortinget. Det gir håp om at regjeringa sin plan faktisk 
vil bli følgt i åra framover, og at vi vil nå målet vi har forplikta 
oss til i Paris-avtalen.



Konsekvenser for offentlige innkjøp
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Regjeringen innfører nå krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, 
lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025. Ny forskrift om energi- og miljøkrav trer i 
kraft fra nyttår.
- Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av 
de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor. Med disse kravene anslår vi et utslippskutt på 
rundt en halv million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2022-2030, sier Nygård.

24. Des. 2021



Konsekvenser for bedriftene
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De som ikke blir med på det grønne skiftet blir ute av business (også forventning fra eiere/styrene og 
forbrukerne)

Forvente økning i CO2-avgiftene

Omstilling til 0-utslipp for landtransporten – forutsetter et tett samarbeid med myndighetene om 
infrastruktur og overgangsordninger (bl.a. Enova) for biogass, innkjøp varebiler og elektriske  (GLP)

Gods på bane har et potensiale – jf. Godspakke Innlandet



Klimamål for de største aktørene i logistikkbransjen
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«Innen 2027 skal all landtransport være 100% klimanøytralt».

«Innen 2030 skal hele konsernets transporter være fossilfri»».

«Innen 2025 skal konsernet kun bruke fornybare energikilder i biler og bygninger»

«Innen 2026 skal ASKOs transporter ha 0-utslipp ved el og hydrogen, og 
biodrivstoff fra bærekraftige kilder»

Forsiktig grunn til optimisme
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UKRAINA
COVID 19

Ubalanse 
fraktmarkedet

CO2-avgift

Hjemlevering

Dieselpriser

Netthandel

Sjøfraktrater

GREEN DEAL

Strømkrise Ladeinfrastruktur

Luftrom
Flyfrakt Sør-Korea 3x

BREXIT
Kina vs USA

Råvaremangel

Sjåførmangel

Permitteringer

Biogass
El / Hydrogen/ Biodiesel

Sanksjoner

Restriksjoner



Konklusjoner
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EUs Klima- og miljøpolitikk stiller krav til 50 % kutt innen 2030 –
Norge følger / jobber med tilsvarende mål (eiere, 
kunder/forbrukere) – får stor betydning for norske bedrifter

Omstilling til 0-utslipp (gulrot og pisk) for landtransport, bane et 
visst potensiale – et spleiselag

Ukraina-/pandemi har vist økte drivstoffkostnader, sjåførmangel, 
mstilling netthandel, råvarepriser, forsyningskjede-svikt – men 
gjør det enda viktigere/mer krevende med (raskere) omstilling
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Takk for meg



Ingelin Noresjø, 
Prosjektleder NHO

Kilde: Tv2



Ingelin Noresjø
Grønt Landtransportprogram

Grønt Landtransportprogram



Formål
• Stimulere til et bredt teknologiskifte i 

transportsektoren
• Bidra til 50 % utslippskutt fra transport innen 

2030
• Samle hele verdikjeden til felles innsats
• Arena for samarbeid mellom næringslivet og 

myndighetene
• Bidra til konsensus om teknologiske løsninger, 

rammebetingelser og infrastruktur



Initiativtakere – 27 organisasjoner



Partnerbedrifter
• Air Liquide Skagerak AS 
• Ahlsell Norge AS  
• ASKO Transport 
• Becker Entreprenør AS 
• Bertel O. Steen Trucks & Buses AS 
• Brødrene Hansen Transport AS 
• ColliCare Logistics AS 
• CHSnor AS 
• Engelund Termofrakt AS 
• Everfuel Retail Norway AS 
• Eviny Elektrifisering 
• Franzefoss Gjenvinning AS 
• Gasnor AS 
• Gasum CGC AS 
• Glacio Transport AS 
• Hafslund Eco 
• Hagens Transport AS 
• Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap
• Konkurrenten.no AS
• Litra AS

• MHTech AS 
• Norcem AS 
• Nordic Booster AS 
• Nor-log Gruppen AS 
• Norsk Scania AS 
• Norwegian Hydrogen AS 
• O. Westad & Sønner AS 
• OTTS Transport AS 
• Posten Norge AS 
• PostNord AS 
• REMA Distribusjon Norge AS 
• Schenker AS 
• Skagerak Energi AS 
• ST1 Norge AS Statkraft AS 
• Telemark Bilruter AS 
• Thermo Transit Norge AS 
• Tom Wilhelmsen AS 
• Tonerud transport AS 
• Torpa Bilruter AS 
• Vattenfall AB FILIAL NORGE 
• Viken Hydrogen AS 
• Volvo Norge AS 



Metodikk og arbeidsform
- løse høna og egget-problemet 

Pilotprosjekter og utredninger

Workshoper, kurs og webinarer

Medlemsmøter og partnermøter

Verktøy, veiledere, klimakalkulator 
og virkemiddelportal

Kommunikasjon, nettside, 
nyhetsbrev



Pilotprosjekter



Storskala pilot for batterielektriske tunge lastebiler på 
Østlandet

1. Kan vi få 100 elektriske lastebiler på veien i 
løpet av 2023?

2. Hva trenger vi av ladestasjoner, i dag og i 
fremtiden? 

3. Hva må offentlige og private aktører bidra med 
for å få rotfestet en nødvendig utskiftningstakt 
innenfor elektriske lastebiler?

• Piloteier: ASKO

• Startet juni 2021



Kort status
• Markedskartlegging har så langt meldt inn 400 

lastebiler fra bedriftene!

• Ladeinfrastruktur seiler opp som kritisk suksessfaktor
• GLP jobber med kartlegging av kjøretøymønster, arealer og 

energitilgang
• Det trengs en mix av dedikerte og offentlige tilgjengelige 

ladere. Hva skjer på SSV hvileplasser og logistikk hubber?
• Enova jobber med støtteordninger (møte i juni 2022) 

• Forutsigbarhet er svært viktig for de som skal investere
• Gode TCO analyser, tidslinjer for el-lastebilutviklingen, samt kart 

over eksisterende og planlagt ladeinfrastruktur

• Samarbeid
• Godt samarbeid mellom hele verdikjeden, virkemiddelapparatet 

og myndighetene øker tilliten og senker risikoen (GLP)

• GLP seminar/workshop høsten 2022 (dato kommer)



Pilot – Forseringsprosjekt 
for biogass 

1. Kan vi oppnå kritisk masse for kjøretøy, 
maskiner og fyllestasjoner for biogass i 2025? 
(2000-3000 kjøretøyer – 800 Gwh)

2. Kan vi fortsatt få støtte fra 
virkemiddelapparatet inntil vi når kritisk masse? 

3. Hvordan kan aktørene i verdikjeden og 
virkemiddelapparatet samarbeide for å oppnå 
er forsering?

• Piloteier: Ahlsell

• Startet mars 2022



Kort status

• Enova har gitt tilsagn om støtte til 14 nye 
fyllestasjoner

• GLP jobber med å følge opp tilsagnene og kartlegge 
øvrige planer/initiativ

• GLP ønsker at Enova skal fortsette å støtte fylleinfrastruktur

• Det er åpnet for bompengefritak for biogass 
lastebiler (iverksatt i Viken)

• GLP jobber med å sikre at resten av Norge følger etter

• Tilgang på råstoff og iverksettelse (bygging) av 
nok fyllestasjoner kan være en kritisk suksessfaktor

• GLP jobber med en markedsanalyse på biogass
• GLP følger opp Enova på området

• GLP jobber med et løpende oppdatert 
kunnskapsgrunnlag

• Kunnskap og informasjonsutveksling reduserer risiko

• GLP seminar/workshop høsten 2022 (dato kommer)



Pilot – utslippsfrie langdistansebusser 

1. Hva er beste teknologi for langdistansebusser?

2. Hvor er energistasjonene som også kan bli 
servicepunkter for reisende og sjåfører? 

• Piloteier: Ekspressbusselskaper i NOR-WAY bussekspress
• Jotunheimen Valdresruten bilselskap AS (JBV)
• Telemark Bilruter AS (TB)
• Konkurrenten.no AS

• Startet mars 2022 (under iverksettelse)

• Ca. 40 busser inngår i piloten



Utredninger / oversikter



THEMA-rapport om lade- og fylleinfrastruktur

Lansering av THEMA-rapport på 
oppdrag fra GLP om lade- og 
fylleinfrastruktur for tunge 
kjøretøy.

2. februar 2022 med deltakelse 
fra THEMA, GLP, 
Miljødirektoretatet, Statens 
Vegvesen, Osloregionen, ZERO, 
Ahlsell og Volvo.



Hva skal til for å få en infrastruktur som støtter innfasing av 
nullutslippsløsninger for lastebilnæringen
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1

2

3

4
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Man må starte arbeidet med å utvikle energistasjoner nå. Infrastrukturen må ligge i forkant av kjøp av lav/nullutslippslastebiler (utenom 
for HVO). Det tar tid å få avklart og regulert areal til formålet. Nettkapasitet til lading (og delvis også til biogass og H2) kan ta tid å få på 
plass pga. krav til konsesjon på høye spenningsnivåer.

Det må utarbeides en lade/fylle infrastruktur plan som sikrer en helhetlig utbygging av infrastruktur. Den må inkludere et tydelig ansvar 
til offentlige aktører for framdrift og tilretteleggelse av infrastruktur og areal. Planen må sikre at klimamålene for veitransport nås. 
Tidsplanen må være forpliktene slik at transportsektoren kan planlegge etter den.

Åpne anlegg er viktig for å få det store antallet lastebiler som ikke er eid av større selskaper og går i faste ruter til å skifte til ny teknologi. 
Depotlading og – fylling må være et supplement til offentlig tilgjengelige energistasjoner. Alle aktørene må bidra for at etablert 
infrastruktur i størst mulig grad kan brukes av alle som ønsker det. 

Offentlig støtte til infrastruktur er nødvendig for å få på plass energistasjoner for fornybar energi. Støtte til infrastruktur må ses i 
sammenheng med incentiver og støtteordniner for kjøretøy med fornybart drivstoff. For å oppnå klimakutt i tungtransporten må det både 
være tilgang på infrastruktur til lading/fylling og være økonomisk mulig å velge fornybar teknologi til lastebilene (utover HVO). 

Eiere av logistikk sentra / terminaler må planlegge for fylling/lading. Dette gjelder havner/fergekaier, jernbaneterminaler og 
industriparker (logistikkområder). Areal må fremskaffes og eierne av logistikksentra må starte tilrettelegging for infrastruktur

Areal til energistasjoner er en stor utfordring, og må sikres raskt, særlig i bynære områder der behovet kommer først. Det må stilles krav 
til veieiere (staten og fylkene) om å sikre at areal tilrettelegges for lastebiler. Kommuner må gjennom reguleringer planlegge for og 
tilrettelegge egnet areal. Arealstørrelse må være tilstrekkelig for oppskalering over tid.
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Grønn omstilling innen næringstransporten
– hvordan ligger vi an sommeren 2022?

1 Basert på kjøretøysdata fra Statens Vegvesen 
2 Basert på undersøkelse sendt til GLP sine partnerbedrifter (7 respondenter med en samlet portefølje på ca 6 000 tyngre kjøretøy



Et kjapt blikk på 
kjøretøyparken i 
Norge 

1. Hvor stor andel av 
kjøretøyparken utgjør 
nullutslipp- og gass drivlinjer?

2. Hva er trendene blant 
nybilsalget?

3. Hvor er flaskehalsene for økt 
tempo i utskiftningstakten?



18%
5%

18%

82%
95% 98% 99% 100% 97%

82%

Lette Varebiler Traktorer og 
Motorredskap

68 000

3%
Personbiler

8 000

Tunge Varebiler
2%

Lastebiler
1% 0%

7 000

Langdistanse 
busser

Bybusser

Fossil og Hybrid

Nullutslipp og Biogass

2 935 000 237 000 258 000 317 000

Kjøretøyparken1

1 Aggregeringer basert på kjøretøysdata fra Statens Vegvesen. Anleggsmaskiner ikke inkludert



Andel Nullutslipp og Gass – Nybilsalg1

77%
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9%

50%

2018 2019 2020 2021 2022
0%

20%

40%

60%

80%

Varebiler

Busser

Personbiler

Lastebiler

1 Aggregeringer basert på kjøretøysdata fra Statens Vegvesen



• Pilene peker i riktig retning, men utviklingen blant tyngre kjøretøy går 
tregt1

• Næringen peker på manglende offentlig tilgjengelig infrastruktur som 
største hinder for konvertering til gass- og nullutslipp kjøretøy (etterfulgt 
av store investerings- og driftskostnader)2

• Tre tiltak næringen ønsker prioritert2:
1. Utbygging av offentlig tilgjengelig lade- og fylleinfrastruktur
2. Økt støtte til kjøretøysinvesteringer
3. Økt støtte til lade- og fyllestasjoner på egne områder

• Variasjoner innen de ulike kjøretøysegmentene for nybilsalg Year-to-
Date:

• Lette varebiler (egenvekt < 1785 kg):                       29%
• Tunge varebiler (1785 kg < egenvekt < 3500 kg): 17%
• Bybusser:                                                                78%
• Langdistansebusser:                                               21%

Oppsummert

1 Basert på kjøretøysdata fra Statens Vegvesen
2 Basert på undersøkelse sendt til GLP sine partnerbedrifter (7 respondenter med en samlet portefølje på ca 6 000 tyngre kjøretøy)  



Erfaringer så langt



Mange i GLP nettverket melder at det er meningsfylt å være med 
på noe som er «større enn en selv»

Alle bidrar
Sammen øker vi oppmerksomheten og viser at innsatsen virker. Skal Norge nå klimamålene innen 2030 må hele landtransportens 
verdikjede bidra

Samarbeid på tvers
Godt faglig samarbeid gjennom hele verdikjeden, virkemiddelapparatet og myndighetene øker tilliten og senker risikoen for alle aktørene

Forutsigbarhet og trygghet
Gode analyser (TCO og andre), tidslinjer over teknologiutviklingen, samt best mulig oversikt (kart) over eksisterende og planlagte 
energistasjoner skaper forutsigbarhet og trygghet for de som skal investere

Relasjoner og muligheter
De som er fremoverlente og tar initiativ er ofte vinnere. GLP kan aldri være en kommersiell forlenget arm for enkeltvirksomheter, men 
armlengden blir kortere ved at man får nærhet til arbeidet, pilotene, kunnskapsgrunnlaget - og dermed mulighetene.



Nettside:  https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/

Epost: ingelin.noresjo@nho.no

https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/


Gorm Lunde, daglig leder
Thema Consulting



INFRASTRUKTURKOSTNADER FOR ETABLERING AV ET NETTVERK AV 
ENERGISTASJONER TIL TUNGTRANSPORT 

Presentasjon utarbeidet for Grønt Landtransportprogram

25.08.22 THEMA Consulting Group



THEMA Consulting Group
Kilde: Klimaplan for 2021-2030 – Meld. St. 13

Utslipp fra transport var i 2019 på 14,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, tunge kjøretøy har 
et utslipp på 2,8 millioner tonn 

51

• Totale utslipp fra veitrafikk var på 8,5 millioner tonn CO2 ekvivalenter i 2019
• I 2005 var utslippene på 9,5 millioner tonn og framskrivninger til 2030 viser et samlet utslipp på 5,3 

millioner tonn fra veitrafikken
• Reduksjonen de siste årene skyldes i hovedsak overgang til biobasert drivstoff og elektrifisering

25 Ikke-kvotepliktige
utslipp26

Kvotepliktige
utslipp

Totale norske 
utslipp

Jordbruk

14,3 Transport
4,4

5,8

Andre 
ikke-kvotepliktige 

utslipp

Jernbane

2,8
Tunge kjøretøy

0,1

Motorsykler og mopeder

0,0 Luftfart
0,1

3,0
Sjøfart og fiske

2,7
Andre mobile kilder

4,3Personbiler

1,3
Andre lette kjøretøy

Ikke-
kvotepliktige 

utslipp
Transport



THEMA Consulting Group 52
Kilder: Klimaplan for 2021-2030 – Meld. St. 13; SSB. 
Vi antar her at antall lastebiler holdes konstant på 2020-nivå, og at 10 prosent av lastebilene byttes ut hvert år

Årlig utskiftning til nullutslippslastebiler Samlet antall nullutslippslastebiler

Regjeringens mål om årlige nye nullutslippslastebiler i 2030 tilsvarer at omkring 16 tusen 
lastebiler er nullutslipp i 2030

• I de to scenarioene vil det i 2025 være mellom 4 og 5 000 
nullutslippsbiler i Norge i 2025

• Og mellom 16 og 22 000 biler i 2030
• I høyt scenario er hele lastebilparken utslippsfri i 2040

• Målsetningen i NTP tilsvarer 3 500 nye biler i 2030 og at alle 
nye biler er nullutslipp i 2040

• Vi antar at ambisjonene forbi 2030 er større enn som så, og 
legger til et høyt scenario som representerer en 
«utålmodighet»

2 197 

4 900 

10 500 10 500 

1 575 

3 500 

5 425 

7 000 

 -

25 %

50 %

75 %

100 %

125 %

150 %

2020 2025 2030 2035 2040

 Høy
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4 064 

16 306 

29 106 

44 252 

5 620 

22 751 

48 349 

70 670 

2020 2025 2030 2035 2040

Utslippslastebiler
 Høy
 Basis

Andel av nye lastebiler 100 % = 7 000

Utvikling i totalt antall bilerUtvikling i andel nye biler



THEMA Consulting Group

Drammen
Haugesund

Dombås Alvdal

Stange

Sandvika
Hønefoss

Vossevangen

Tyinkrysset

Vestnes

Gjøvik

Biri

Ulsberg

* For lading er ikke avstand mellom stasjoner drivende for investeringskostnaden for infrastrukturen

Et eksempel på hvor mange lade- og fyllestasjoner som trengs for å dekke behovet på 
hovedveiene i Sør-Norge (2025)
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Oslo

Stavanger

Bergen

Trondheim

Molde

Svinesund

Ørje

645 km

408 km

1 122 km

500 km

Svinesund–Trondheim (E6)

Ørje–Kristiansand (E18)

Kristiansand–Trondheim (E39)

Sandvika–Bergen (E16)

6

4

11

5

4

3

7

3

2

1

4

2

0 3 6 9 12 15 18 21

Lading CBG/H2 LBG
31 22 13

• Maksimal avstand mellom lokasjoner for lading og fylling

• 100* km mellom ladestasjoner
• 150 km mellom fyllestasjoner for CBG/H2
• 300 km mellom fyllestasjoner for LBG (annenhver med CBG har også LBG)
• I tillegg til stasjoner for start/stopp i de store byene (Oslo, Trondheim, Stavanger 

og Bergen)

• Dersom man dekker behovet langs hovedkorridorene i Sør-Norge innen 2025, 
tilsvarer dette

Kristiansand

Antall lokasjoner per energitype



THEMA Consulting Group
Merk at dette kun er et eksempel: En utvikling i Nord-Norge kan komme tidligere enn 2030 dersom det f.eks. opprettes hubber ifm. annen 
etterspørsel/produksjon i landsdelen. 54

• I neste fase utvider vi med Nord-Norge og flere veier i Sør-Norge
• Dette gir flere km vei 
• ..og flere stasjoner for start/stopp:

• Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen som på forrige slide
• Tromsø, Narvik, Kirkenes og Alta i tillegg

408 km

1 122 km

500 km

294 km

144 km

398 km

305 km

155 km
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Et eksempel på hvor mange lade- og fyllestasjoner som trengs 
for å dekke behovet i hele landet (2030)
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Merk: Beregningene tar ikke hensyn til utenlandske lastebiler som kjører i Norge. Det som skiller teknologiene er kostnaden for hvert punkt og 
hvor mange biler som «deler» punktet. Det kan plasseres flere fylleinstallasjoner/ladepunkter på samme lokasjon.

Vi har beregnet infrastrukturkostnaden ved en full innfasing (100 % norske lastebiler) av 
utelukkende el, biogass eller hydrogen

55

4 064 

16 306 

28 645 

43 150 

5 620 

22 751 

48 349 

70 670 

2020 2025 2030 2035 2040

Utslippslastebiler

 Høy

 Basis

Hva hvis alt blir elektrisk? -> 13 mrd NOK
• Vi antar en utvikling i fordeling depot/offentlig tilgjengelig lading fra 60/40 i 2025 til 

40/60 i 2040
• Hvert offentlige ladepunkt lader i snitt 10 biler hver dag (én i timen, 10 timer i 

døgnet)
• En hjemme-/depotlader koster 80 000 kroner (lading opp til 44KW med ombordlader)
• En offentlig hurtiglader koster 2 500 000 kroner per punkt (ekskl. tomt/areal)

Hva hvis alt blir biogass? -> 8 mrd NOK
• Vi antar 100 % offentlig fylling (ingen depot)
• Hvert punkt fyller i snitt 60 biler hver dag (seks i timen, 10 timer i døgnet)
• Det er 3 fyllepunkter per installasjon (2 gass og 1 flytende)
• En fylleinstallasjon koster 20 000 000 kroner (ekskl. tomt/areal)

Hva hvis alt blir hydrogen? -> 8 mrd NOK
• Vi antar 100 % offentlig fylling (ingen depot)
• Hvert punkt fyller i snitt 60 biler hver dag (seks i timen, 10 timer i døgnet)
• Det er 6 fyllepunkter per installasjon
• En fylleinstallasjon koster 40 000 000 kroner (ekskl. tomt/areal)

Beregningene av infrastrukturkostnadene tar utgangspunkt 
i de to scenarioene av innfasing av nullutslippsbiler

Hva med biodrivstoff? -> svært lave kostnader til infrastruktur



THEMA Consulting Group

• Vi har her antatt at 25 prosent av de nye 
nullutslippsbilene i de første årene er 
biogass:
• Denne andelen er fallende mot 2030
• I påfølgende år er den stabil på 10 

prosent

• Hydrogensalget innfases gradvis med 5 
prosent av de nye bilene i 2030
• Og økende til 30 prosent av de nye bilene 

i 2040

• El utgjør resten av de nye nullutspillsbilene

• Bruk av biodrivstoff kan komme på toppen av 
dette for raskere utslippskutt

En sannsynlig utvikling vil være å benytte flere av de nye teknologiene i parallell.
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Her illustrert med det høye scenarioet 
(hvor alle lastebilene er over på nullutspill før 2040)

Andel av hver 
teknologi

Totalt antall 
biler

Eksempel på en mulig utvikling i andel og antall 
nullutslippsbiler mot 2040
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• Det årlige investeringsbehovet varierer mellom 400 og 1000 
millioner

• For biogass og hydrogen, som har få biler relativt til el, vil det 
være kostnadsdrivende hvor mye av landet som skal være 
dekket av infrastruktur

Grunnen til at samlokasjon gir lavere arealbehov er at stasjonene kan benytte det samme areal til snu- og manøvrering.

Den totale utbyggingen av infrastrukturen i dette scenarioet vil koste 12 milliarder og kreve 
et areal i underkant av 2 000 mål
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• Bruk av biobasert flytende drivstoff vil 
også trenge mindre areal da 
eksisterende nettverk kan benyttes.

• Biobasert flytende drivstoff kan leveres 
som rene HVO100-pumper eller 
gjennom økt innblandingsforhold i fossil 
diesel på et generelt grunnlag

Biobasert flytende drivstoff vil kunne gi betydelige utslippskutt samtidig som ny teknologi 
innfases
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Eksempel på innfasing av ulike teknologierTotalt antall 
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Hva skal til for å få en infrastruktur som støtter innfasing av nullutslippsløsninger for 
lastebilnæringen

59
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Man må starte arbeidet med å utvikle energistasjoner nå. Infrastrukturen må ligge i forkant. Nettkapasitet til lading (og 
delvis også til biogass og H2) kan ta tid å få på plass pga. krav til konsesjon på høye spenningsnivåer.

Det må utarbeides en lade/fylle infrastruktur plan som sikrer en helhetlig utbygging av infrastruktur. Den må inkludere 
et tydelig ansvar til offentlige aktører for framdrift og tilretteleggelse av infrastruktur og areal. 

Åpne anlegg er viktig for å få det store antallet lastebiler som ikke er eid av større selskaper og går i faste ruter til å skifte 
til ny teknologi.. 

Offentlig støtte til infrastruktur er nødvendig for å få på plass energistasjoner for fornybar energi. Støtte til 
infrastruktur må ses i sammenheng med incentiver og støtteordniner for kjøretøy med fornybart drivstoff

Eiere av logistikk sentra / terminaler må planlegge for fylling/lading. Dette gjelder havner/fergekaier, 
jernbaneterminaler og industriparker (logistikkområder). 

Areal til energistasjoner er en stor utfordring, og må sikres raskt, særlig i bynære områder der behovet kommer først. 
Det må stilles krav til veieiere (staten og fylkene) om å sikre at areal tilrettelegges for lastebiler. Kommuner må gjennom 
reguleringer planlegge for og tilrettelegge egnet areal. 

6



THEMA Consulting Group
Scenariene tidligere i presentasjonen omhandler lastebiler og ikke alle tunge kjøretøy så besparelsen i scenariene er lavere enn i figuren over. 
Det er ikke tatt med faktorer som merkostnader for kjøretøy, et mer utvidet lade/fyllenettverk med mer

Hva er besparelsen ved at alle tunge kjøretøy har blitt nullutslipp (forenklet beregning*)
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• CO2 avgift i 2022 er 650 NOK/tonn
• Klimaplanen legger opp til 2000 NOK/ tonn i 

2030
• Utslipp fra tunge kjøretøy 2,8 millioner tonn
• Forutsetter at alle tunge kjøretøy har 

konvertert til nullutslipp

Årlig besparelse i milliarder NOK gitt ulik CO2 
avgift

1,8

5,6

650 NOK pr tonn 2000 NOK pr tonn



Oskar Stenstrøm, Godsdirektør 
Bane Nor

Kilde: Dagsavisen



Gods på korte strekninger
Kongsvinger 25. august 2022

Godsdirektør Oskar Stenstrøm
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Planlagte økonomiske rammer for gods*

*mrd.NOK
Kilde: Meld. St. 33 (2016–2017) (regjeringen.no); Meld. St. 20 (2020–2021) (regjeringen.no)65
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Illustrasjon: Multiconsult
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“Alle vil bruke jernbanen”
o Megatrender miljø og klima
o Sjåførmangel og mobilitetspakken
o Dieselpriser
o Politiske føringer

68



“Klarer vi 20 mil?”

69



Tømmer = ja

70



Intermodalt?

Effektivere terminaler 
(15 % lavere kostnad) 

+ 
Lenge tog 

(oppimot 600 meter) 
+ 

Høyere betalingsvillighet 
(5-10 %) 

=
30 mil kanskje…

71
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Mer på skinner setter 
mindre spor



Det blir ikke grønt skifte med rød bunnlinje i 
lastebilnæringa 

• Geir A. Mo, Adm. dir Norges 
Lastebileier-forbund



Det blir ikke grønt skifte med rød 
bunnlinje i lastebilnæringa
Norges Lastebileier-Forbund
Geir A. Mo, administrerende direktør
Kongsvinger, 25.08.22





VÅRE MEDLEMMER GJENSPEILER DETTE:

• 76% av NLFs medlemmer har 10 eller 
færre biler i daglig drift

• 60% av NLFs medlemmer har 5 eller færre 
biler i daglig drift

• 37% er selvstendig næringsdrivende 
enbilseiere



Det grønne skiftet:

- Stort sett bare fokus på ny teknologi



4635 nye lastebiler

64 nye elektriske lastebiler
(1,4 % markedsandel)

Lastebilsalget i 2021:



Kraftig økning i Kostnadene for lastebiltransport siste år
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Vi må forholde oss til dagens realiteter

For den jevne lastebileier er nullutslippsbiler 
ikke et alternativ enda

o Høy innkjøpspris
o Lange leveringstider
o Kunder har ikke betalingsevne til økte kostnader 
o Stor usikkerhet rundt driftssikkerhet
o Stor usikkerhet rundt videresalg
o Manglende infrastruktur for fylling/lading
o Økt konkurranse mot utenlandske vogntog med billigere 
kjøretøy som slipper ut mer CO2

Skal vi kutte i våre utslipp nå, må vi finne 
løsninger med eksisterende kjøretøypark



Hvordan kombinere klimakutt med god økonomi?
For å kutte i utslippene på kort sikt:

• Tillate økte totalvekter på eksisterende bilpark. 
• Fjerne flaskehalser for modulvogntog og 24 m vogntog
• Sikre transportnæringen tilgang til bærekraftig biodiesel
• Støtte utbygging av fylleinfrastruktur for flytende biogass
• Transportkjøpere må ha betalingsevne

For å kutte i utslippene på lang sikt må ny teknologi tas i bruk:
• Incentivordninger må tilpasses små og mellomstore bedrifter
• Myndighetene må sørge for tilstrekkelig lade- og 

fylleinfrastruktur for alternative energibærere. 

Viktigst av alt er forutsigbarhet



Følg NLF på 
www.lastebil.no

facebook.com/lastebil

Takk for oppmerksomheten!

http://www.lastebil.no/


Kaffepause, gruppearbeid og lunsj



1a) Hva mener du blir viktigst å jobbe med 
strategisk i Innlandet fremover for å lykkes med 
omstilling til det grønne skiftet?

Tenk gjennom problemstillingene hver for dere. Deretter deler dere tanker ved en runde rundt bordet – husk at 
alle får komme til orde - bruk svararket for å notere undervegs. Ett punkt i hver sirkel. 

Når dere er ferdige med runden rundt bordet, se på om det er noe som dere kan og vil prioritere foran det 
andre. Sett en stjerne (*) på de 1-2 punktene dere mener er viktigst. 

Ikke nok sirkler? Bruk baksiden!



Regional plan for klima og miljø i Innlandet

Anne Marie Sveipe, prosjektleder, 
Innlandet fylkeskommune



Hvordan nå målet om halvering 
av klimagassutslippene innen 

2030?



Regional plan klima, energi og miljø

Godstransportseminar

Kongsvinger 25.08.22

Anne Marie Sveipe
Prosjektleder



Regional plan som styringsverktøy

Samordning og samarbeid mellom 
lokale, regionale og statlige aktører.
Skal ta tak i og gi svar på 
komplekse samfunnstema.
Gjøre tydelige politiske valg og 
vedta prioriteringer for fylket.
Planene skal være langsiktige, 
helhetlige og overordnede.



Hva skal til for å utgjøre en forskjell?

Bredt eierskap.
Åpne og gode prosesser med bred 
involvering og forankring, for å sikre 
eierskap til planene i hele fylket.
Partnerskap med samarbeidsaktører 
med tanke på oppfølging i egne 
virksomheter lokalt og regionalt.



Vi i Innlandet vil jobbe for:
• Bærekraftig ressursforvaltning som 

gir utvikling og nye arbeidsplasser.
• Levende lokalsamfunn med 

bærekraftige byer, tettsteder
og bygder.

• At aktører i fylket vårt får større 
nasjonal betydning og synlighet.

Vedtatte langsiktige utviklingsmål



Oppstartsfase
(høsten 2021)

M1

Kunnskapsfase
(juni 2022)

M2

Mål og strategi                       
fase

(oktober 2022)

M3

Høringsfase
(min. 12 uker)

(februar 2023)

M4 

Bearbeiding og 
vedtak

(juni 2023)

M5 

Hvor er vi nå?



• Ambisjoner for klima, energi og miljø
• Hovedmål og delmål
• Strategier og tiltak (handlingsdel)

Vi forsøker å lage en plan som blir brukt, er så konkret som 
mulig og vil utgjøre en forskjell!

Hva inneholder planen?



Medvirkning og 
samarbeid





Erling Sæther, partner Transnett AS



Bedriftenes transportkostnader i det 
grønne skiftet

Barrierer som må overvinnes

Transnett AS

99

Innhold:
• Transportmarkedet og klimastatus i Innlandet
• Ny teknologi
• Kostnader (TCO)
• Barrierer
• Forslag til gjennomføringsprosjekt for å nå 

halveringsmålet innen 2030



Transportaktører 
i Innlandet

Transnett AS

Ca 1300 virksomheter med 
ett eller flere godsløyver

Vare 
biler

Laste 
biler

Fossilt 43500 6500
Gass 15 42
El 364 0
Hydrogen 0 0
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Varestrømmer i og
gjennom Mjøsbyen
Kilde: Godstransport I Mjøsbyen

Transnett AS 101



Fordeling av personbilbestand Innlandet etter
drifstofftype

Transnett AS
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Andel fossilfrie lastebiler Innlandet sammenlignet
med Viken og Oslo

Transnett AS
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Teknologier

Hva finnes? 

Transnett AS
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Biogass

Transnett AS 105



Moden teknologi 
for lastebiler

• God tilgang på
biogasskjøretøy

Transnett AS



Transnett AS



Gassfyllestasjoner:
14 nye har nylig
fått støttetilsagn.

Blir mulig å kjøre
langt og tungt med 
flytende biogass.

Transnett AS
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Batterielektrisk
I ferd med å modnes

109



Nordisk representant med hovedkontor Moelven 
Designwerk Futuricum e-Trucks, opptil 1000 kWt, opptil 44 kW 
ombordlader.

Transnett AS 110



Bedriftenes transportkostnader

Transnett AS
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Når blir ny teknologi 
konkurransedyktig?

TØI har forsøkt å fremskrive
kostnader sammenlignet med 
dieselalternativet

Transnett AS
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Forutsetninger i kalkylen:

Gjeldende anskaffelsespris
Avskrivingstid 5 år (6 år for 
BEV900)
Gjeldende energipriser
Enovastøtte
Bompengefritak for 
nullutslipp
Delvis fritak for biogass
Utnyttelse: 90 000 km/år
Påbygg, sjåførkostn mv 
inngår ikke, men disse er de 
samme for alle alternativer

Batterielektrisk og
biogass er i ferd
med å bli
konkurransedyktig

TransnettAS
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Investeringen kan «regnes 
hjem» på to år for 
biogass, 5 år for BEV 540, 
8 år for BEV900, mens H2 
ikke er lønnsom pr 2022.

Tilbakebetalingstid

TransnettAS
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Rundtur Moelven

Transnett AS

• Vi har fått anledning
til å benytte ettypisk
transporteksempel
fra Moelven.
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Rundtur Moelven

Transnett AS
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Diesel vs elektrisk Nyttelast tonn Km rundtur Rundturer/år Energi pr km Energi pr år Klimautslipp
Kostnad pr år 
**

Diesel 50 tonns totalvekt 24 718 212 0,4 l 60886 liter 158 tonn 1,87                  
BEV Futuricum 900 kWt 24 718 * 212 1,7 kWt 258 MWt 0 1,96                  
* lading i Otterbâcken
** Kun kostnader relevant for sammenligningen. Påbygg og sjåførkostnader mv er ikke ikke inkludert, men det er likt for begge altarnative

Futuricum 900 kWt 
batterier, 600 hk, 
rekkevidde 50-60 mil



Utfordringer:
Energistasjoner og depotlading

Hva skal til? Noen eksempler til etterfølgelse. 

Transnett AS
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Døgnhvileplasser på Østlandet

Transnett AS
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• De fleste leies, opp til privat aktør. Aktuelle ladeoperatører 
kan ta direkte kontakt med tomteeier.

• 2 store (perifere) og noen mindre på «egne arealer»
• Noen i regi av Nye veier AS
Kan alt. vurdere rasteplasser, de fleste på «egne arealer»

Fra rasteplass-strategi (2020): 
• For nye avtaler kan lademulighet være kriterium eller krav
• Settes ut til ladeoperatører basert på ikke-diskriminerende 

konkurransevilkår, og ladestasjonene skal kunne benyttes av 
«alle». 

Kontaktperson: Statens vegvesen. Kontaktperson: Siv Kilskar, 
siv.kilskar@vegvesen.no



Forslag: Veikart 
for grønn 
samferdsel i 
Innlandet

Stikkord: 
Mobilisering

• Gjennomgå gjeldende status, mål og planer hos aktørene
• Mobilisere relevante aktører innen næringen:

• Logistikkselskap
• Transportselskap
• Skogbruksnæringen
• Entreprenører
• Næringsforeninger og interesseorganisasjoner
• Transportkjøpere
• Kommuner og Fylkeskommunen

• «Osloregionen» og «Østlandssamarbeidet»



Arbeidsmetodikk 
veikart for grønn 

samferdsel

• Definere ønsket målbilde for 2030 basert på gjennomførte 
intervjuer

• Definere mulige tiltak og virkemidler

• Vurdere innfasing av fossilfrie yrkeskjøretøy som følge av 
iverksatte tiltak.

• Beregne forventede klimaeffekter
• Deretter: Gjennomføringsarbeid som et samarbeid mellom 

fylket, kommunene og næringslivet.



Vi har gjort noe 
lignende for 
kommunene i 
Bergensregionen



Mange takk

Erling Sæther
Transnett as
erlingsaether22@gmail.com
90108444

Transnett AS
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Ida Langdalen Kristiansen, 
kommunikasjonsansvarlig, Moelven 
Industrier ASA



Ambisjoner om 
klimagasskutt i Moelven

- Mer på tog, tyngre transporter og elektrifisering

26.08.2022



Våre mål

Tyngre og lengre Mer på bane El- og biogass
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Totale transportkostnader for konsernet 2021

6

362 MNOK
Innland NO/SE/DK 

65 MNOK
Shipping/ container

~ 1107 MNOK
Total transportkostnad  

145 MNOK
Eksport (bil)

89 MNOK
Flis (bil)

8 MNOK
Fortolling og avgifter

35 MNOK
Flis (jernbane)

403 MNOK
Tømmer (bil, bane, båt)
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Moelvens transportbehov
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El- og biogassbiler 
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Vi satser på 
modulvogntog

Ønsker økning i veinettet 
hvor vi kan kjøre 
modulvogntog for å 
maksimere effekten

Det kjøres over 
20 modulvogntog 
med Moelvens varer, og 
flere er i bestilling.
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Eksempel på overgang fra " Normal vogntog 50 tonn totalvekt" til modulvogntog 25,25 meter og 60 tonn totalvekt

Normalvogntog ( dagens  praksis)
Strekning fra Strekning til Varetype m3 pr år tonn tonn pr lass lass pr år km Total km Dieselforbruk l diesel HVO Diesel
Braskereidfoss Tøreboda Sverige Trelast 10 000           5000 24                   212 335 71 020                  0,4 28 408           0 %
Tøreboda Sverige Otterbäcken Sv Tomt -                 212 35 7 420                    0,4 2 968             0 %
Otterbäcken Sv Brumunddal Plater 10 000           5000 24 212 348 73 776                  0,4 29 510           0 %
Total på rundtur 20 000           10 000           24 212 718 152 216               0,4 60 886           0 %

Modulvogntog ( overgang til nytt opplegg )
Strekning fra Strekning til Varetype m3 pr år tonn tonn pr lass lass pr år km Total km Dieselforbruk l diesel HVO Diesel
Braskereidfoss Tøreboda Sverige Trelast 10 000           5000 35                   142 335 47 570                  0,46 21 882           30 %
Tøreboda Sverige Otterbäcken Sv Tomt -                 142 35 4 970                    0,46 2 286             30 %
Otterbäcken Sv Brumunddal Plater 10 000           5000 35 142 348 49 416                  0,46 22 731           30 %
Total på rundtur 20 000           10 000           35 142 718 101 956               0,46 46 900           30 %

-                 
Effekt av modul og å utnytte konsernets varestrømmer 11 70 50 260                  0,46 13 987           

33 % 33 % 32 % 23 %

Bakgrunnstall for vårt case som er basert reelle tall
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Effekt ved overgang til bruk av modulvogntog
Case: utnytte konsernets varestrømmer optimalt

• Redusert antall lass 33 %

• Redusert antall kjørte km 23 %

• Redusert dieselforbruk 32 %

• Økt bruk av HVO diesel 30 %

• Redusert Co 2 utslipp 45 %
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Lenger kryssningsspor

Tømmerterminal på Kongsvinger

Økt fraktkapasiteten i industritog-
pendelen vår med 40 % siden 
2013 og frem til i dag

Moelven opererer kontinuerlig 
togpendel for flis og massevirke 
mot kunder i Sverige

Mer på bane - lange og tunge industritog
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Tyngre 
tømmertransport 

Ønsker å utvide
prøveordningen til større
veinett

Mer transport på 74 
tonns tømmervogntog
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Lene Hammeren, 
Logistikkleder Mapei AS

Kilde: lastebil.no

Knut Ruud, 
Daglig leder Ruuds Transport AS



GRØNN GODSTRANSPORT
- mer klimavennlig godstransport i Innlandet

NHO Innlandet

Kongsvinger 25. august 2022

Lene Hammeren, Knut Ruud 



Ruuds Transport AS

GRØNN GODSTRANSPORT - mer klimavennlig godstransport i Innlandet

Mapei er en av verdens største produsenter av lim, 
fugemasser og kjemiske produkter til bygg- og 
anleggsbransjen. 

Ruuds Transport er en Fair Transport bedrift som ble 
tildelt «Transportørprisen 2014» av  NLF og BIL. 



Felles miljøfokus gjennom mange år

Tidlig ute med transportavtaler med krav om;

• Høy miljøprofil og dokumentasjon på miljøaspekter
• God fyllingsgrad på alle biler
• Oppdatert materiell, tidlig krav om EUR 6
• Dokumentert opplæring i økonomisk kjøring

Stor andel import av varer via tog og båt

Miljø, kvalitet og lønnsomhet går hånd i hånd

GRØNN GODSTRANSPORT - mer klimavennlig godstransport i Innlandet



GRØNN GODSTRANSPORT - mer klimavennlig godstransport i Innlandet

Dagens situasjon

• Stor andel import av varer via tog og båt
• Fossilfrie leveranser med EUR 6 biler og HVO diesel
• Tilrettelagt for modulvogntog på fabrikken og veinettet rundt
• Økt fyllingsgrad inn og ut av fabrikken
• Aktiv kartlegging av muligheter innen ny teknologi for å møte krav om fossilfri og utslippsfri leveranse



Fremtidsambisjon

Oppstart av utslipp fri godstransport i 2023
• Elektrisk
• Biogass
• Hydrogen

Kombinasjon av elektrisk og 
biogassdrevne biler

Egne ladepunkter og definert ladeplan



Våre utfordringer og muligheter

 Mangelfull infrastruktur for lading og biogass langs vei
 Elektriske lastebiler har redusert nyttelast og begrensinger for kjøring av farlig gods
 Energikostnader er uforutsigbare
 Lang ledetid på utstyr

 Byggeplasser er ikke dimensjonert for lading i forbindelse med lossing
 Høyere transportkostnader
 Konkurransevridning ved ulike offentlige krav

GRØNN GODSTRANSPORT - mer klimavennlig godstransport i Innlandet



Marius Råstad, Logistikksjef i ASKO



På vei mot 
fossilfri 
distribusjon.

Marius Råstad
Logistikksjef Konsern Transport

marius.rastad@asko.no
+47 959 25 504
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+ samlastings-
terminal

ASKO er 
landsdekkende

– lokalt forankret

13 REGIONALE LAGRE: 
Totalt lagerareal

370 000 m2

FULLSORTIMENTS 
GROSSIST til kunder 
i serveringsmarkedet 

9 BUTIKKER:
Norges største stormarked for 
næringsdrivende

FULLSORTIMENT 
AV VIN/BRENNEVIN 
til HORECA

PÅ VESTBY:
Totalt lagerareal

100 000m2

Spesialister



ASKO 
forsyner Norge 

med mat

3.000
ansatte

700
lastebiler

16.000
kunder

25.000

aktive varer

13
lagre



0-utslipp i 
transport

Kun fornybar 
energi

Utnyttelse av 
matavfall

Lavere 
energiforbruk

Bærekraftig 
& klimanøytral



Miljøansvar

• Vind, sol og vann
• Bergvarme
• LED lys på kjøl og frys
• Behovsstyrt belysning
• Dynamisk belysning
• Sentralstyring av anlegg
• Effektiv bruk av 

overskuddsvarme
• Solceller på tak

Bygg

• KING
• Papp
• Plast
• Glass
• Lastbærere
• El-materiell
• Metall
• Trevirke
• Isopor

• Fornybart biodrivstoff 
(etanol, gass, biodiesel, 
EL og hydrogen)

• Full bil raskeste vei
• Støyfrie kryogen-

aggregat
• Dekorens farge
• Defensiv kjørestil
• Nyeste teknologi
• Bruk av jernbane og båt

• Bærekraftige produkter
• Arbeidsrettigheter
• Rettferdig betaling

Retur Fairtrade Transport



 7 vindmøller 
 2/3 av ASKOs

rene 
energibehov



Sentrallagrene Blant Europas største og mest moderne 
automasjonslageri Vestby 



Nytt kaffeforedlingsanlegg JOH.JOHANNSON KAFFE AS – 2020
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ASKOs førerløse sjødrone krysser Oslofjorden 2022



UTSLIPPSFRI TRANSPORT



Drivstoffhierarkiet – ASKO`s prioriteringer – 0-utslipp 2026

153

Redusere drivstofforbruket

Elektrisitet

Grønn hydrogen

Biogass, (flytende med 
biorest)

Bioetanol og biodiesel 
(HVO)



Norges første elektriske lastebil i 2016



Erfaringer elektriske lastebiler

• 2020: 2 stk i test
• Mindre tekniske utfordringer
• Fungerer godt og fornøyde sjåfører

2021 -> 2023
• Nye generasjoner –bedre rekkevidder
• Teknologiutviklingen går raskt
• Kompetansebygging
• Ladeinfrastruktur på egne lager.

• Hva med lading underveis?
• TCO vs fossilt
• Rekruttering

• 130 biler i drift ila 2023.





ENDRING – «det er fali det».
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OMSTILLING ,VIRKEMIDLER og BARRIERER

• Hva kan vi gjøre selv?

• Infrastruktur

• Transportkjøpere
• Stille krav til bransjen
• Villige til å være med på «spleisen»

• Politisk
• Støtteordninger
• Forutsigbarhet



TAKK FOR MEG!



Grethe Olsbye, Adm.dir i 
Sirkula IKS

Kilde: stangeavisa.no



Muligheter for biogass som 
energikilde i transportsektoren i 
Innlandet
Grethe Olsbye, adm.dir.



● Sirkula IKS samler inn avfall fra 96.000 innbyggere og 10.500 fritidsboliger i 4 kommuner.
● 7.300 tonn matavfall i 2021 = 850’ Nm3 biogass tilsvarende 850’ liter diesel, 2.295 tonn CO2 

spart.
● Bruker 295’ Nm3 ..



Distribusjon?

Innlandet Renovasjon Annet

www.mjosanlegget.no



www.Innlandetfylke.no



Rammebetingelser
● Obligatorisk utsortering av mat fra 1.1.23
● Stortingsvedtak 10.6.22

- Ber regjeringen sørge for
• Likestille biogass med elektrisitet og hydrogen
• Harmonisere regelverk biogassproduksjon i Norden
• Ta initiativ til å opprette bransjeavtaler med landbruket og fiskeri- og havbruksnæring 

med mål og tiltak for å øke leveransene av råstoff til biogassproduksjon
• Legge til rette for økt bruk av avansert flytende drivstoff og biogass i 

transportsektoren
• Følge opp vedtak om takstfritak for biogasskjøretøy



www.biogassnorge.no

●Enovastøtte til 14 nye 
fyllestasjoner
- Rudshøgda
- Koppang





Jon Austrheim, Austrheim multimodal

Kilde: at.no 



FLERBRUKS TERMINAL KAN BIDRA TIL REDUSERT 
KLIMAUTSLIPP



NASJONAL – INTERNASJONAL LOGISTIKK



 Godstrafikk på Gjøvikbanen ble innstilt 1997 og tilbyr i dag kun persontransport på strekningen.

 Næringslivet har utviklet stor industriaktivitet og behov for transportkapasitet.
 Effektiv logistikk basert på biltransport både nasjonalt og internasjonalt.
 Sterk vekst og potensiale for dobling av produksjon frem til 2030

 Logistikk er avgjørende faktor for konkurransekraft. 
 EU`s «Green Deal» setter krav om fremtidig utslippsfri transport  fra 2025  som norsk industri må 

forholde seg til.
 Tilnærmet utslippsfri jernbanetransport må få større prioritering i fremtidige løsninger. 

 Elektriske lastebiler er på full fart inn men har begrensninger.
 Sjåførmangel, stort elforbruk og lang leveringstid.

 Kundekrav om nye og mer miljøvennlige løsninger.
 Dovrebanen har pr. nå sprengt kapasitet.

 Gjøvikregionen Utvikling har besluttet sammen med Fylkeskommunen, aktuelle brukere og Banenor å 
gjennomføre en grundig utredning av mulig etablering av  godsterminal i området.

HVORFOR UTREDE FLERBRUKS TERMINAL



REGIONEN  HAR VOLUM TIL EFFEKTIV 
JERNBANETRANSPORT  

 Kapasitetsbehov og framføringstid krever daglig forbindelser, dvs. minimum 5 tur/retur pr uke.

 Kombinasjon av tømmer og intermodale enheter har tilstrekkelig volum for daglig godstogforbindelse fra 
regionen. 

 Enhetene må gå dør-dør via forbindelsene på nasjonalt/internasjonalt jernbanenettet og eller f.eks. direkte 
til Oslo Havn.

 Intermodale transport 
10 av de største bedriftene har et transportvolum tilsvarende 6500 vogntog pr. år. 
30 % av dette kan gå på tog, og fyller 50 % av kapasiteten.

 Tømmertransport
Kommunene Vestre og Østre Toten, Nordre og Søndre Land hadde i 2020 et omsatt tømmervolum
på 670 000 m3 og 300 000 m3 flis.  Ca. 400 trailerlass per uke.
En tømmerterminal i regionen kan naturlig få tilført årlig volum på 200.000 m3. Gir 100 trailerlass per uke.



EN FLERBRUKSTERMINAL KAN 
LOKALISERES I OMRÅDET EINA-
REINSVOLL



FORSLAG TIL ENKEL LØSNING PÅ EN 
KOMBITERMINAL  



OPPSUMMERING
 Det er nok gods både av skog, biomasse, industri og handelsvarer til å fylle et daglig godstog mellom 

Gjøvik og Oslo.

 Grønn fossilfri transport er avgjørende konkurransefaktor.

 Gjøvikregionen har et sterkt proaktivt næringsliv. Nye etableringer vil gi økt transportvolum med krav 
om grønn transportkapasitet som regionen i dag ikke har.

 Et daglig godstog har potensiale:
 Flytte 5500 lastebiler over på tog som kutter Co2-utslippet med 2000 tonn som tilsvarer drivstoff 

forbruk på 1000 personbiler pr år. 

 En flerbruksterminal alene løser ikke dette:
 Alnabru-Oslo er navet i godstransporten men kapasiteten er sprengt.
 Forbindelser til Europa er krevende og mangelfull.

 Godstransport i Norge er basert på fri konkurranse.
 Næringslivet må hele tiden velge beste løsning i henhold til pris og kvalitet
 Grønn transport er et kvalitets kriteria.

 Jernbanesektoren må samarbeide langt tettere med næringslivet , tenke nytt og sammen utvikle nye og 
smarte løsninger.



Ann Kristin Torgersen, 
forretningsutvikler i Klosser 
Innovasjon

Kilde: klosser.no 



Flerbruksterminaler 
i lys av det grønne skiftet 
– behov, muligheter og barrierer

v/Klosser Innovasjon 

Ann-Kristin Torgersen Aamodt

Sørli - Hamarregionen 
Granli – Kongsvingerregionen



«nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder 
med internasjonale konkurransefortrinn. 

skal sikre tilgang til areal, energiforsyning, infrastruktur og 
kompetanse til fremtidige industrietableringer»

Grønne 
industriområder med  
internasjonale fortrinn

Innlandet må selv peke på, og tilrettelegge for, 
næringsområder som kan være konkurransedyktige i 
et internasjonalt marked.



SØRLI TERMINALEN
• Stange kommune, etablert i 1994
• Direktetilknyttet Dovrebanen
• Nåværende terminal på 120 dekar
• Ca. 1200 dekar er regulert til næringsformål
• Håndterer p.t. skogsvirke og mineraler, lager 

og asfaltproduksjon.

GRANLI TERMINALEN
• Kongsvinger kommune, etablert i 2010
• Direktetilknyttet Grensebanen
• Nåværende terminal på ca. 55 dekar
• Ca. 350 dekar er regulert til 

næringsformål
• Hovedlager til Benders, og håndterer 

p.t. sand og byggevarer



• økt transport av råvarer for foredling 
andre steder

• etablering av ny industri

• lagring og distribusjon av areal- og 
transportkrevende handelsvarer

• overføring av semihengere til jernbane

• terminal for flytransport

Regionale vekstmotorer

= Økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og mer gods på bane



Aktuelle varestrømmer
Landbaserte bioressurser

Sirkulærenæringer

Sjømat
• 3,1 millioner tonn sjømat eksporteres
• 120,8 milliarder kroner
• 200.000 tonn sjømat med jernbane fra Nord-Norge

• Avvirkes i dag ca. 11 mill. fm3 gran og furu
• 5 mill. fm3 anvendes som råstoff til industri 

og energiproduksjon i Norge
• 8% av Fastlands-Norges verdiskaping  (2017) 

• Metaller, forurensede masser, rivningsvirke, 
plast, papir og betongkonstruksjoner.

• Påbegynt nasjonal kartlegging av 
materialstrømmer i prosessindustrien



Intermodalt samspill – vei/bane/sjø

• Lange trafikkavstander for lastebilene som 
passerer

• Der det er kort avstand mellom 
endepunktene på banestrekningen og der 
godset skal eller kommer fra

• Skjev retningsbalanse

• Gods som tåler litt lenger transporttid 
med tog

• Mye stykkgods på strekningen

• Endrete rammevilkår



Trafikkgrunnlag for godsoverføring

• Store industriklynger rundt 
terminalene med betydelig 
eksport og importvolum

• Mye fjerntrafikk gjennom 
kommunene

• Mye grensekryssende 
langtransport

S

G

2946 >5.6m

1529 > 12.5 m

1937 >5.6m

833 > 12.5 m



Klimagassutslipp fra veitrafikk Innlandet 2019

• Tunge kjøretøy utgjorde 52% av 
klimautslippene i veitrafikken

• 19% er tunge kjøretøy på østsiden av 
Mjøsa

• Ca. 2,85 millioner tonn gods årlig 
mellom Oslo og Trondheim med 
vogntog

- 1 godstog kan erstatte 30 trailere
- Godstogene gir ca. 1000 færre trailere daglig
- Antatt årlig CO2 reduksjon på 900 000 tonn

• ca. 30 godstog over Granli per dag
• 12 godstog daglig mellom Sørli-Oslo
• Opp mot 20 godstog over Solørbanen i dag



Stor klimagevinst av mer gods på bane

Et fullt sjømat-tog i nord-sør aksen sparer miljøet for 
• 4.000 tonn Co2
• 2.800 kilo NoX
• 1200 kilo svoveldioksid
• 15 kilo svevestøv 
=    besparelse på en million tonn Co2 i året (kyst.no)

Ett case - industribedrift i Kongsvingerregionen
• 180 000 tonn per år inn på fabrikk

• 467 tonn Co2 ekv.
• 70 000 tonn per år ut av fabrikk

• 55 tonn Co2 ekv.
=    klimapåvirkning 521 tonn Co2 i året



Suksessfaktorer
• Helhetlig strategi for godstransport på bane jfr. Riksrevisjonens 

rapport

• Prioriter infrastrukturtiltak med høy næringsnytte, klimaeffekt
• Utvikling av intermodale terminaler
• Effektiv sportilkobling til terminalene
• Krysningsspor 
• Tilsvinger 
• Elektrifisering Solør-Rørosbanen
• Privat –offentlig samarbeid

• Øk baneinvesteringene med egen næringspakke for transport av 
råvarer og bearbeidede råvarer på bane 

• Små tiltak kan utløse både større private investeringer og bidra til 
høy næringsnytte (inkl. økt nasjonal verdiskapning)



Kaffepause og gruppearbeid



2a) Hva er de største barrierene for bedriftene når 
det gjelder muligheter til å kutte 
klimagassutslippene?

2b) Hvilke konkrete tiltak må Innlandet jobbe 
målrettet og systematisk med for å lykkes i 
omstillingen til det grønne skiftet? 

Mens dere drikker kaffe: tenk gjennom problemstillingene hver for dere. Deretter deler dere ved å ta en runde 
rundt bordet. Bordverten bruker svararket for å notere undervegs. Når dere er ferdige, sett gjerne en stjerne (*) 
på de barrierene dere mener det er viktigst å ta tak i først.
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