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Om Bellona

• 55 medarbeidere med sterk miljøfaglig kompetanse

• Kontorer i Oslo, Brussel, Murmansk og St. Petersburg

• Samarbeider med næringsliv, akademia og andre offentlige og private institusjoner 
om allmennyttige tiltak med betydelig, positiv innvirkning på klima og miljø

• Teknologioptimistisk tilnærming, med engasjement i en rekke ulike 
innovasjonsprosjekt

• En løsningsorientert tilnærming til miljøutfordringer
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Forstå utfordringen Realisere løsninger



Mot 2030 – ni år som endrer Norge

• De neste ni årene har Norge forpliktet seg til å redusere 

utslippene av klimagasser med 55 % sammenliknet med 

1990. 

• Selv om det kan høres ut som Norge er godt i gang med et 

«grønt skifte» har vi kun kuttet utslippene med 2,3 % de siste 

29 årene (Sverige har kuttet 29 %).

• Omstillingene de neste ni årene blir betydelige.

• Bygg- og anleggssektoren står til sammen for ca. 30 % 

av globale CO2-utslipp. 



Utslippskutt i anleggsbransjen

• Anleggsbransjen er krevende å omstille

• Stort, tungt og dyrt utstyr som det må utvikles helt nye 

løsninger for.

• Biodrivstoff krever mindre modifikasjoner

• Elektrisk drift krever ombygging, tilpassing, spesialbestilling

• Prisnivå 3X

• Men: Teknologien blir ikke billigere uten at noen kjøper den og 

tester den ut

• ... og vi er ikke ferdige med å kutte utslipp i 2030.



Innholdet i regjeringens handlingsplan for fossilfrie 
anleggsplasser i transportsektoren

Handlingsplanen er blottet for ambisjoner, ideer og løsninger

CO2-avgift og biodrivstoff omstiller ikke næringen til en elektrisk 

fremtid.

I Klimakur står det faktisk:

• Nærmest alle ikke-veigående maskiner kan elektrifiseres innen 2030

• En forutsetning at løsninger tilbys, og blir etterspurt

• Tilskuddsordninger en del av løsningen



Hva handlingsplanen burde vært

En tapt mulighet til å:

• Sette et mål om nullutslipp innen 2030 og delmål innen 2025

• Tatt et tydelig standpunkt om at nullutslippsteknologier er 

løsningen

• Gitt offentlige byggherrer oppdrag med å teste ny teknologi i 

alle prosjekter fra og med 2022. 

• Legge nye midler på bordet for investeringsstøtte



Bransjen tar grep

• Batteriteknologien har vært og er i voldsom utvikling, produksjonen oppskaleres, 

råvareproblematikken adresseres og kostnadene faller

• Gravemaskiner lanseres i stadig større modeller, blant annet Pons 25-tonns gravemaskin

• Verdens største batterielektriske borerigg, Liebherr LB 16, er tatt i bruk i Bergen

• På Lørenskog bygger man nå med helelektrisk mobilkran

• Betongbiler er elektrifiserte

• En rekke andre maskiner og kjøretøy er under utvikling. Alle signaler teller. At Oslo kommune 

ønsker elektriske maskiner får internasjonal oppmerksomhet fra produsenter, og andre byer spør 

oss om erfaringer og råd

• Handlingsplanen hevder det ikke finnes elektriske gravemaskiner i mellomklassen 14-33 tonn og 

at «det er usikkert om Norge kan påvirke teknologiutviklingen». Det er beviselig feil, og viser 

både mangel på ambisjoner og at man ikke følger med



«Men det er jo dyrt»

• Ja, det er dyrt.

• Serieproduksjon krever etterspørsel, som igjen må bygge på
en kalkulering om lønnsomhet på sikt. 

• Vet du at nullutslipp gir prioritet i anbud, så reduserer det 
risiko på elektrisk drift og øker risiko for at dieseldrevne 
maskiner blir mindre brukt

• Vi trenger ambisiøse politikere som tør å vise vei og som 
legger til rette for en ønsket utvikling.

• Vi vet at mange sitter på gjerdet

• Vi vet hvor fort det kan gå



Ting skjer fort
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Bellona vil

• Jobbe for at det offentlige går foran og stiller krav til nullutslipp

• Synliggjøre fremskritt innen tilgjengelighet, etterspørsel og 
erfaringer med utslippsfrie maskiner

• Jobbe for at risikoen ved å kjøpe elektrisk reduseres

• Jobbe for mer ambisiøse og konkrete mål og delmål for 
utslippskutt fra anleggssektoren gjennom elektrifisering, i 
Norge og i Europa

• Peke på verdiskapningspotensialet som ligger i norsk 
batteriindustri



Elbil vs. anleggsmaskin

• Det vi vet om batterier og elmotorer lar seg overføre til 
anleggsmaskiner

• Lengre levetid enn forventet

• Svært lave drifts- og vedlikeholdskostnader

• Stillegående drift

• Positiv livsløpsanalyse selv med «skitten» strøm



Elbil vs. anleggsmaskin

Batterikapasitet: 72 kWt Batterikapasitet: 200 kWt

Rekkevidde: 500 km Rekkevidde: 650 m

Tilhengervekt: 1000 kg Løftekapasitet: 250 tonn



benjamin@bellona.no


