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Andel elektrisk og Biogass 
– Førstegangregistrering1
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1 Aggregeringer basert på kjøretøysdata fra Statens Vegvesen
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Hva er målene til lastebilprodusentene? 
Mål i 

Europa

2025 2030 2040

Scania 10% el 50% el Fossilfri

Volvo 50% el 100% el/H2

Mercedes 

Benz

50% el og

alle nye 

modeller el

100% 

el/h2

Fossilfri

MAN 50% el Fossilfri

Ford 50% el Fossilfri

Nye: Tesla, 

Nikola, 

Futuricum

Quantron

100% el/H2 100% 

el/H2

100% el/H2

Foto: ZERO



*Aggregeringer basert på data samlet inn av Grønt Landtransport ptogram og ZERO fra 15 transportbedrifter. Tallene inkluderer lastebiler, varebiler og busser

Hva planlegger næringslivet?
Kjøretøyparken frem mot 2030* 
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• Mangel på Infrastruktur

• Store investeringskostnader

• Uforutsigbarhet rundt politiske virkemidler

• Usikkerhet rundt teknologivalg og

leveringstid

Hva sinker utviklingen?



● Rask og koordinert utbygging av lade- og fylleinfrastruktur

● Kjøpsfordeler for fossilfritt: økt innkjøpsstøtte, økte avgifter på fossilt.

● Forutsigbare bruksfordeler for fossilfrie lastebiler i bomringen

● Utslippsfrie soner

● Grønnere offentlige innkjøp

Hva kan fremskynde 
utskiftingen?



● For å nå klimamålene trenger vi et teknologiskifte i 
transportsektoren

● Transportsektoren kan ikke vokse og nå klimamålene uten et 
skifte fra fossilt til fornybart

● For å ha nok fornybar energi, må vi begrense veksten.

● Næringslivet er klare for å skifte fra fossilt til fornybart

● Lastebilprodusentene er klare for skifte fra fossilt til fornybart

● Infrastruktur og forsterkede politiske virkemidler må på plass for å 
få fortgang i det grønne skiftet

Oppsummert


