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HVOR VIL MEF I
KLIMAPOLITIKKEN?
Det grønne skiftet driver fram et
teknologisk skifte. Dagens dieseldrevne anleggsmaskiner vil
gradvis bli erstattet av fossilfrie og
utslippsfrie løsninger.
En dag der inne i framtiden kan vi
se for oss store anleggsområder
der alle deler av produksjonen
gjennomføres med elektriske gravere, fossilfrie bulldosere og øvrig
materiell på nye energiformer. De
som bygde landet, bygde det på
damp og diesel. Vi som skal bygge
framtiden må gradvis bort fra
fossildrevne løsninger om vi skal
nå Norges ambisiøse klimamål.
Vi er ikke der ennå. Selv om noen
av verdens fremste teknologer
leter etter fossilfrie løsninger,
sitter ikke vår bransje passivt
ventende på et teknologiskifte
som neppe kommer i full skala
før 2030-tallet. Vi ønsker tvert
imot å være pådrivere for store
CO2-kutt med den konvensjonelle anleggsparken som vil være
hovedbestanddelen i bransjen det
neste tiåret.
Klimabevisstheten er voksende i
bransjen. Mange entreprenører
ser at nærmiljøet, det globale
klimaet og også egen lønnsomhet
trenger et grønt skifte. Entreprenører i hele landet tar i bruk mer
klimavennlig teknologi og innretter
virksomheten for å sikre at karbonfotavtrykket blir minst mulig.
I dette notatet har vi summert opp

en del utfordringer
og muligheter som
bransjen må ta innover seg for å være
med på klimadugnaden. Det viktigste
grepet for å sikre en
bærekraftig anleggsbransje nå, er å ta i
bruk biodrivstoff.
Biodrivstoff reduserer utslippene
med mellom 80
og 90 prosent.
For at bruken skal øke trenger anleggsbransjen en egen
omsetningsordning for bruk av
biodrivstoff i anleggsdiesel. Dette
vil gi en god klimaeffekt, og den
gir oppdragsgiverne våre en reell
valgfrihet.
Det er utfordringer for dagens
omsetningskrav for biodrivstoff for
veigående materiell. Dette kravet
betyr i praksis at større forbruk
av biodrivstoff ett sted vil føre til
mindre forbruk et annet sted. Klimaeffekten av å bruke drivstoff for
å kutte utslipp i enkeltprosjekter
blir dermed null eller liten. Dette
bidrar ikke til at anleggsbransjen
kan kutte utslipp i den takten som
er nødvendig frem mot 2030.
Anleggsbransjen har få reelle
alternativer på mellomlang sikt.
Derfor tar vi til orde for en egen
ordning for biodrivstoff i anleggsdiesel.

MEF mener det må opprettes en
egen omsetningsordning eller
egne krav for bruk av anleggsdiesel som gradvis trappes opp
til nivå med omsetningskrav for
veitrafikken. Dagens ordning for
veitrafikken må også utvides til å
dekke anleggsdiesel, slik at volumgrunnlaget for omsetningskravet
økes. Dette øker bransjens bidrag
til klimagassreduksjonene, og gjør
det samtidig mulig å prioritere
klima enda høyere for dem som
ønsker det. Dette er fullt mulig
med dagens materiell og logistikk.
MEF og medlemsbedriftene skal
bidra til at nasjonale klimapolitiske
mål oppnås på en god, bærekraftig og lønnsom måte.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
Maskinentreprenørenes Forbund
(MEF)
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SAMMENDRAG OG
ANBEFALINGER
Sammendrag og
anbefalinger
Klimapolitikk er den viktigste
pådriveren i de næringspolitiske
rammevilkårene. Norge har
forpliktet seg til å redusere
klimagassutslipp med minst 50
prosent og opp mot 55 prosent
i 2030, målt mot nivået i 1990, i
henhold til Parisavtalen. I Hurdalsplattformen har regjeringen Støre
signalisert at de vil kutte norske

utslipp med 55 prosent mot 2030
sammenlignet med 1990, som et
delmål på veien mot netto nullutslipp i 2040. Utslippsmålet gjelder
hele økonomien, inklusive kvotepliktig sektor.
I 2050 er målet at klimautslippene skal kuttes med mellom
90 og 95 prosent målt opp mot
1990. Norge er en del av EUs
kvotesystem og har inngått en kli-

maavtale med EU. Denne avtalen
innebærer at EUs regelverk for
såkalte ikke-kvotepliktige utslipp
også gjelder for Norge. Det betyr
at Norge er forpliktet til å kutte
disse utslippene med 40 prosent
mellom 2005 og 2030.
EU-kommisjonen la den 14. juli
2021 frem en omfattende pakke
med nye klimatiltak og reguleringer for å gjøre EU-landene i stand
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til å nå den økte klimaambisjonen
om å kutte klimagassutslippene
fra 1990 til 2030 med 55 prosent.
I pakken foreslår EU at dagens
mål om et samlet kutt på 30
prosent i ikke-kvotepliktige utslipp
målt mot 2005 økes til 40 prosent. Nasjonale utslippsmål må
dermed oppjusteres tilsvarende,
og det forventes at det norske
målet vil øke fra 40 til 50 prosent
reduksjon.

Ikke-kvotepliktige utslipp
omfatter all maskinell
anleggsvirksomhet, spesifikt knyttet til utslipp fra
anleggsmaskiner. For anleggsbransjen og MEFs medlemmer
innebærer dette å ta i bruk
ny maskinteknologi som ikke
er fossilbasert, eller fornybart
drivstoff som kutter utslipp.
Bruk av nullutslippsteknologi og
fossilfri teknologi i forbindelse
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med anleggsarbeider har høy
oppmerksomhet hos myndigheter på alle forvaltningsnivåer
i Norge. Økende krav om dette i
offentlige anskaffelser vil bety at
entreprenører må ta i bruk disse
teknologiene. MEF mener det
også er viktig å synliggjøre både
muligheter og utfordringer av slike
myndighetskrav. Det er viktig å
dokumentere effekten av de ulike
teknologiene, hvilke løsninger som

6 | MEF | NOTAT 01-2022

i dag er tilgjengelige og hvordan
utslippene fra anleggsvirksomhet
kan reduseres på en realistisk og
kostnadseffektiv måte.

Foreløpig ingen offisielle tall
Det finnes per i dag ikke offisielle
tall på utslipp av klimagasser fra
maskinell anleggsdrift i Norge.
De mest oppdaterte tallene fra
SSB viser at klimagassutslippene
fra bygg- og anleggsbransjen
var på om lag 2,2 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2020 mot 1,6
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2006. Dette er en økning i
klimagassutslipp på 34 prosent
siden 2005. Om lag 60 prosent
av utslippene kommer fra transport til og fra anleggsplassene
og oppvarming av bygg under
oppføring. Begge disse utslippene
har krav utover CO2-avgiften.
For veitransport er det i dag et
omsetningskrav på 24,5 prosent
biodrivstoff av samlet omsatt drivstoff. Fra 2022 trer forbud mot
bruk av mineralolje til midlertidig
oppvarming og bygg og byggtørk
for bygg under oppføring og
rehabilitering i kraft. Dette skal
kutte store deler av disse utslippene. De indirekte utslippene
fra produksjon av materialer,
maskiner og utslipp som følge av
arealbruksendringer ved bygging
av nye veier er ikke inkludert i
tallene over.
Når vi skal regne ut CO2-utslippet
for aktivitet på anleggsplassene

alene, er det forbruket av fossil
anleggsdiesel som er den viktigste
utslippskilden. Hvert tonn forbrukt anleggsdiesel gir 3,17 tonn
CO2 i utslipp. Basert på forbruket
av anleggsdiesel for sektoren var
utslippet knappe 860 000 tonn
CO2 i 2020. Det er en økning på
45 prosent siden 2005.

Bedre maskiner gir mindre
utslipp
Utslippene fra anleggsplassene
har holdt seg stabile siden 2013,
til tross for en stor økning i
anleggsvirksomheten. I forhold til
omsetningen har CO2-utslippene
fra anleggsplasser falt med 55
prosent mellom 2007 og 2019,
målt i utslipp per krone. Dette
skyldes flere faktorer:
 Smartere planlegging og gjennomføring av anleggene
 Maskiner som produserer mer
per time
 Mer energieffektive motorer, etc.
 Noe bruk av biodrivstoff
I Hurdalsplattformen (2021 –
2025) har regjeringen varslet at
de vil:
 Stille krav om at nye bygg og
anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for
lavt energibruk og gjenbruk,
samt legge opp til at byggeplasser blir fossilfrie (sitat)
 Vekte klima- og miljøhensyn
med minimum 30 pst i offentlige anskaffelser og høyere der
det er relevant (sitat)

Forskjellen mellom nullutslipp og
fossilfrie bygge- og anleggsplasser
er at nullutslippsanleggsplasser
er 100 prosent elektrifiserte og
har ingen lokale utslipp, mens
fossilfrie kan benytte fornybare
drivstoff som biodiesel og syntetisk diesel.
Den eneste teknologien som
kutter både klimagassutslipp og
lokale utslipp, og som gir lokal
luftforurensning helt fra anleggsplassen, er elektrifisering. Dette
er bra både for klima, nærmiljøet
og det fysiske arbeidsmiljøet på
anleggsplassene. Elektrifisering
er det teknologiområdet som i de
senere år har fått størst oppmerksomhet, og vil få en helt sentral
rolle i å kutte klimagassutslipp
fra anleggssektoren på lang sikt,
forbi 2030. Elektrifisering vil få en
helt sentral rolle i å kutte utslipp
fra anleggssektoren på lang sikt.
Enten gjennom batterier eller
hydrogen brenselcelle. Det krever
imidlertid en betydelig teknologisk
og industriell utvikling.

Elektriske utfordringer
Elektrifisering vil samtidig være
krevende og stiller høyere krav
til infrastrukturen, organisering,
drift og prosjektering av anleggsprosjekter. Her er bransjen i
startgropen og det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsutvikling
og teknisk gjennomførbarhet.
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Per 2021 leveres kun noen av
de minste maskinene som
serieproduserte elektriske
maskiner. De større maskinene
er ombygde maskiner, hvor
forbrenningsmotoren og resten
av drivlinjen tas ut og erstattes
av en elektrisk drivlinje. Dagens
ombygde maskiner er dessuten
omkring tre ganger dyrere å kjøpe
som forbrenningsmotorbaserte
anleggsmaskiner. Skal prisene
på elektriske maskiner reduseres, kreves serieproduksjon av et
større antall elektriske maskiner
for å kunne oppnå vesentlige
kostnadsreduksjoner og for at
løsningene skal bli konkurransedyktige. Dette er årsaken til at kun
3 prosent av MEFs medlemmer
oppgir at de har tatt i bruk helelektriske anleggsmaskiner i sin
produksjon i 2021.

Når serieproduserte maskiner
kommer på markedet, vil disse
sannsynligvis raskt få en høy
markedsandel av nysalget. Men
fordi en maskin hos de store
entreprenørene har en levetid på
cirka åtte år, vil det ta lang tid før
hele maskinparken er skiftet ut
og elektrifisert. Det er sannsynlig at de serieproduserte store
maskinene gradvis vil komme på
markedet mellom 2025 og 2030,
slik at forbrenningsmotoren vil
dominere anleggsbransjen frem
til 2030, og sannsynligvis enda
lenger.

Hvilke tiltak ønsker MEF?
MEF mener derfor at man må se
på de tiltakene som har virket
mellom 2013 og 2019 og vurdere
om disse kan styrkes ytterligere.
Samtidig må entreprenører og
byggherrer forberede seg på
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hva det vil kreve å elektrifisere
store og små anleggsplasser. Vi
må ha to tanker i hodet samtidig;
hva som er mulig å gjøre på kort
sikt, og hva som kan gjøres på
lengre sikt når nye løsninger er
tilgjengelige. Infrastruktur og kompetanseutvikling er uansett viktige
nøkler for å lykkes med en rask
omstilling til nye løsninger etter
hvert som helelektriske anleggsmaskiner blir allment tilgjengelig.
Det tiltaket som har virket i størst
grad fram til 2019, er aktørenes
egeninteresse for å øke produktiviteten. Etter MEFs syn må dette
arbeidet fortsette. Det andre
åpenbare tiltaket er å øke bruken
av biodrivstoff. Her er det naturlig
at offentlig sektor går foran og tar
de ekstra kostnadene som bruk
av biodrivstoff vil innebære. Det
samme gjelder ved pilotering,
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utprøving og testing av nye teknologier og løsninger.
Men også andre byggherrer, i
det private, kan ha interesse av
å gjennomføre fossilfrie anlegg.
Bruk av moderne biodrivstoff
i kombinasjon med moderne
maskiners lave utslipp av NOx
og andre partikler, gjør at man i
praksis kommer svært nær null i
lokale utslipp. Økt bruk av biodrivstoff er derfor bra for både klima
og arbeidsmiljø.
Anleggsbransjen ønsker å
være en del av løsningen og ta
i bruk klimavennlige løsninger
og teknologi. Men det er ikke i
dag mange tilgjengelige alternativer utover biodrivstoff og
fortsatt effektivisering. For
at bransjen skal kunne ta del,
må biodrivstoff fortsatt være

et aktivt og tilgjengelig klimavirkemiddel. Det er derfor
avgjørende at anleggsbransjen ikke blir en del av dagens
omsetningskrav for biodrivstoff
i veitrafikken, som nå er utformet slik at merforbruk ett sted
vil føre til mindre forbruk et
annet sted. Klimaeffekten av
og insentivet til å bruke biodrivstoff utover kravet for å kutte
utslipp i enkeltprosjekter er i
dag lik null.
Dette er presisert av Direktoratet
for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i en egen veileder for
offentlige anskaffelser:
«Gitt Miljødirektoratets analyse
om at offentlige anskaffelser av
flytende biodrivstoff [til transporttjenestekontrakter] har en
svært begrenset klimaeffekt,

sett i lys av gjeldende regelverk
og praktisering av dette, anser
ikke DFØ det som hensiktsmessig å anbefale offentlige
oppdragsgivere å etterspørre
flytende biodrivstoff for å
fremme klima- og miljø, når
flytende biodrivstoff kjøpt i
offentlige kontrakter brukes til
å oppfylle et omsetningskrav
som omsettere av biodrivstoff
uansett er lovpålagt å fylle.»1
Det er viktig for klimaarbeidet i
anleggsbransjen – og Norge som
helhet – at anleggsbransjen får
muligheten til å bruke biodrivstoff
som et klimatiltak.
MEF ønsker ett separat omsetningskrav for anleggsdiesel for
å kunne bruke biodrivstoff som
et aktivt klimavirkemiddel. Dette
skaper forutsigbare klimagass-
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reduksjoner, og gir en mulighet
for oppdragsgivere til å prioritere
klimagassutslipp ved å be om
at det brukes en større mengde
biodrivstoff enn omsetningskravet
krever.

Anbefalinger
Anleggsbransjen må
 arbeide systematisk med klima
og miljø for å møte kommende
myndighetskrav
 tilegne seg mer klima- og
miljøkompetanse, bl.a. gjennom
miljøsertifisering
 vurdere å ta i bruk fossil- og/
eller utslippsfri maskinteknologi
Offentlige og private
byggherrer må
 ha mer dialog med anleggsbransjen for å finne gode
klima- og miljøløsninger i
forbindelse med anskaffelser
og enkeltprosjekter
 innarbeide bruk av fossilfri
teknologi i sine anskaffelser
 være enhetlige når det gjelder
klima- og miljøkrav i sine
anskaffelser
 stille krav i kontraktene om
at kjøp av ren biodiesel ikke
skal kunne bokføres hos
leverandøren som innblandet i
den andelen leverandørene er
pålagt å blande inn biodiesel
i henhold til innblandingskravene i produktforskriften
Nasjonale myndigheter må
 etablere en ordning for bruk
av biodrivstoff i anleggsdiesel

(avgiftsfri diesel) for å sikre
ønsket klimaeffekt og gi reell
valgfrihet til oppdragsgivere for
å kutte utslipp
 sørge for at det føres separat
regnskap for volumer utenfor
den pålagte omsetningsordning
 sørge for at offentlig regelverk
for omsetning av biodrivstoff
gjøres gjeldende for salg av
produkter utenfor omsetningsordningen
 stille egne kvalitetskrav til
biodrivstoffet som omsettes
utenfor omsetningskravet

Om notatet og analysen
Notatet er basert på et utredningsarbeid utført av Stakeholder
AS på oppdrag av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
Notatet er dels en oppdatering
av MEF-notat nr. 3 2016 Forbruk
av drivstoff og utslipp av CO2 og
NOX i anleggsbransjen, MEF-notat
nr. 6 2014 Forbruk av drivstoff og
utslipp av CO2 og NOx i anleggsbransjen, og en oppsummering av
MEFs policy på klima og miljø.
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MEF er en frittstående
bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som
representerer mer enn
2300 små, mellomstore og store bedrifter.
Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver
maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet
organiserer også skogsentreprenører, brønnborere
og gjenvinnings- og
avfallsbedrifter. Samlet
omsetter medlemsbedriftene for over 90
milliarder kroner i året og
sysselsetter mer enn 40
000 arbeidstakere. MEF
har egen hovedavtale
med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og
tariffavtaler med NAF
og Fellesforbundet. MEF
står utenfor NHO, men
er medlem av Bygge-,
anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet).
MEF har i tillegg hovedavtale og tariffavtale med
YS/Parat.
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BIODRIVSTOFF:
ANLEGGSBRANSJENS VIKTIGSTE
BIDRAG FOR Å NÅ KLIMAMÅLENE
Det mest solide tiltaket som
anleggsbransjen kan bruke for å
kutte klimagassutslipp betydelig
er bruk av biodrivstoff. Dette er
det eneste reelle klimavennlige
alternativet dagens brukere av
anleggsmaskiner har. Selv om
elektriske anleggsmaskiner er blitt
tatt i bruk på noen få enkeltprosjekter, vil ikke slike maskiner utgjøre
hoveddelen av maskinparken på
norske anleggsplasser før om
10–15 år. Anleggsbransjen vil ikke
kunne bidra til ekstra kutt av CO2
frem mot 2030 uten biodrivstoff.

Avansert biodrivstoff, dvs. drivstoff basert på råstoff som ikke
kan spises av mennesker eller
dyr, teller dobbelt i ordningen.
Omsetningskravet bestemmer at
den fysiske omsetningen av avansert biodrivstoff skal være minst
6,1 prosent av antall liter solgt
til veisektoren. Det betyr at når
det selges 6,1 prosent avansert
biodrivstoff, vil det utgjøre 12,2
prosent av kravet slik at omsetningen av konvensjonelt biodrivstoff
maksimalt vil utgjøre 12,3 prosent
av samlet omsetning.

Regelverket for omsetningskrav
for biodrivstoff omfatter ikke
anleggsbransjen. Regjeringen har
imidlertid varslet at den ønsker
et omsetningskrav for anleggsbransjen som legges inn i det
omsetningskravet som gjelder for
veitrafikken. For salg av flytende
drivstoff i sektorer omfattet av
omsetningskravet, er kravet fra 1.
januar 2021 at 24,5 prosent av det
fysisk omsatte (solgte) volumet av
drivstoffet skal være biodrivstoff.
Biogass er ikke omfattet av kravet.

Fordi avansert biodrivstoff teller
dobbelt, vil det lønne seg for
drivstoffgrossistene (ofte kalt
omsettere) å kjøpe så mye avansert biodrivstoff som mulig inntil
den siste literen koster dobbelt
så mye som en liter konvensjonelt
drivstoff. I 2020 ble det omsatt
170 millioner som ikke ble klassifisert som avansert mot 330
millioner liter avansert, i alt 500
millioner liter biodrivstoff.
I 2021 er kravet til andel biodrivstoff økt fra 2020.
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Om det samlede antall liter
biodrivstoff omsatt i Norge vil
øke i 2021 avhenger av tilgangen
og dermed prisen på henholdsvis avansert og konvensjonelt
biodrivstoff. Fra 2019 til 2020 gikk
omsetningen av biodrivstoff ned
med 115 millioner liter på grunn
av disse priseffektene og innføringen av veibruksavgift for alt
biodrivstoff til veitrafikken fra 1. juli
2020. Dette er en ønsket utvikling,
fordi man vil redusere bruken av
konvensjonelt biodrivstoff, særlig
det som er basert på råstoff som
stammer fra palmeoljeprodukter.
For å ta vare på biodrivstoff
som et aktivt klimavirkemiddel, er det avgjørende at
anleggsbransjen ikke blir en
del av dagens omsetningskrav for biodrivstoff. Dette er
utformet slik at merforbruk
ett sted vil føre til mindre
forbruk et annet sted, slik
at klimaeffekten av å bruke
biodrivstoff for å kutte utslipp
i enkeltprosjekter er lik null
eller liten. Så lenge det norske
biodrivstoffregelverket ikke
endres, er det viktig for klimaarbeidet i anleggsbransjen
– og Norge som helhet – at
anleggsbransjen beholder friheten til å bruke biodrivstoff
som et klimatiltak, når byggherre ønsker det.

Klimagassutslipp påvirkes av
fordelingen mellom investeringer og vedlikehold
Som for de fleste andre typer
klimagassutslipp, er det aktvitetsnivået og sammensetningen
av aktivitetene som er hoveddrivkraften bak utviklingen i
klimagassutslipp fra anleggsbransjen. For å si noe mer presist om
dette er man avhengig av å kjenne
sammensetningen av klimagassutslippene fra de ulike delene av
anleggsbransjen.
De samlede klimagassutslipp
knyttet til en anleggsvirksomhet
kan i prinsippet deles inn i fire
kategorier:
 Utslipp knyttet til produksjon
av nødvendige materialer og
utstyr (stål, betong, pukk, asfalt,
anleggsmaskiner, etc.)
 Transport til og fra anlegg
 Utslipp fra maskiner inne på
anlegg
 Utslipp som følge av arealbruksendringer
Det vi i dag har best oversikt over
er direkte utslipp fra forbrenning av diesel i ulike maskiner og
utstyr inne på anleggsplassen.
Dette forbruket av anleggsdiesel
(autodiesel med fritak for veibruksavgift) fanges opp av SSB i
energibalansen og energiregnskapet for bygg- og anlegg.

Det er ingen offisielle tall for
transport av masser, utstyr og
personer til og fra anlegg; men
kun tall for transportutslipp for
hele bygg- og anleggssektoren.
Beregningen av disse tallene
ble revidert i løpet av 2021. Det
foreligger heller ikke tall som
dokumenterer samlede klimagassutslipp for produksjon av
innsatsvarer og materiell/utstyr.
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UTVIKLING I ANLEGGSBRANSJENS
UTSLIPP AV KLIMAGASSER
Regjeringen har formulert mål om
å redusere klimagassutslippene
fra anleggssektoren. Men hvor
store er egentlig klimagassutslippene fra anlegg?

bygg- og anleggsektoren brukt.
De viste at utslippene fra bygg
og anlegg i 2015 var om lag 828
000 tonn CO2-ekvivalenter. I dag
anslår SSB CO2-utslippene i 2015
til 2,19 millioner tonn. Grunnen
til denne drastiske økningen i
klimagassutslipp for bygg- og
anleggssektoren er at beregningene av energiregnskapet for de
ulike næringene i mellomtiden
har blitt revidert og endret.

I et faginnspill til Nasjonal transportplan 2022–2033 er det
anslått at utslippene fra anlegg er
på mellom 600 000 og 700 000
tonn CO21. Da MEF publiserte
sitt notat om utslipp i anleggsbransjen i 2016, ble SSBs tall fra

Muligheter og barrierer for fossilfrie
anleggsplasser i transportsektoren.
Kunnskapsgrunnlag til Samferdselsdepartementets handlingsplan og
grunnlag for Nasjonal transportplan
2022–2033
1

Klimagassutslipp bygg og anlegg, fig. 1

2500

2000

1500

1000

Revidert juni 2021

SSBs tall frem til
21. juni 2021

B&A SSB 2016-serie

Etatens anslag
anleggsplasser

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

1991

500

1990

1000 tonn

Figur 1 Det har vært en rekke
omfattende revisjoner av
klimagassutslippene fra byggog anleggssektoren. I 2016
ble statistikken for energiregnskapet hos SSB lagt om.
Det førte blant annet til at
CO2 -utslippene fra bygg- og
anleggssektoren ble tredoblet.
Samtidig opererer transportetatene med anslaget 600–
700 000 tonn CO2 -utslipp fra
anleggsplassene. I juni 2021
ble forbruk av anleggsdiesel
oppjustert med 35 og 36 prosent for 2018 og 2019. Kilde:
SSB-tabell 09288 og NTP-notat
fra Transportetatene.
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SSB beregner klimagassutslipp for
næringene med utgangspunkt i
energiregnskapet. Energiregnskapet følger nasjonalregnskapets
definisjoner for norsk økonomisk
aktivitet. Alle energiprodukter
produsert og brukt i næringer i
norsk økonomi er inkludert, også
norske virksomheters forbruk i
utlandet. For bygg og anlegg er
det ikke inkludert aktivitet utenfor
Norge. Energiregnskapet skal ikke
forveksles med energibalansen
som har en territorial avgrensing
og følger all flyt av energiprodukter på norsk jord. Ofte er det
ikke så stor forskjell på disse to
oppstillingene, men for bygg og
anlegg er forskjellen stor.

Forskjellen ligger i hvor mye drivstoff som regnes inn utover det
det som ligger i energibalansen.
Her er det autodiesel og bensin
som medgår til transport av varer,
materiell og personer utenfor
anleggene. Det er estimeringen
av denne eksterne transporten
som ble lagt fullstendig om i 2016
og gjorde at utslippene fra byggog anleggssektoren ble tre–fire
ganger større sammenlignet med
tidligere tall.
Det er krevende å vurdere om
anslagene som er gjort i SSB
bygger på rimelige forutsetninger
og metoder. Konklusjonen er at
det i dag er en usikkerhet om
det er plassert en riktig mengde

autodiesel på energiregnskapet
for bygg og anlegg. SSB har signalisert at de vil gjennomgå tall og
utregningsmetoder.
Energiregnskapet gir likevel
tilgang på interessant informasjon når man skal vurdere hvor
klimagassutslippene oppstår.
Figur 2 viser utviklingen i forbruket av både fossile og biobaserte
energiprodukter som er anvendt
i anleggssektoren siden 2010.
Den klart største er autodiesel
fra transport tilknyttet anleggsplassene, altså frakt til og fra.
Deretter kommer forbruk på
anleggsplassene fra henholdsvis
anleggsdiesel, biodrivstoff og
bensin.

Fig. 2
400
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Figur 2 Figuren viser bruken
av de hovedsakelig mest forbrukte karbonholdige
energiproduktene i anleggssektoren. Kilde: SSB og
Stakeholder.
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På anleggsplassene blir det brukt
anleggsdiesel, fordi den ikke
har veibruksavgift. Anleggsdiesel er riktignok ilagt grunnavgift
for mineralolje, men denne
er 3,19 kroner lavere enn veibruksavgiften for 2022. De små
mengder autodiesel som brukes
på anleggsplasser er av lastebiler
som henter og leverer inne på
anleggene den tiden de oppholder seg på anleggene.

Biodrivstoff gir klimaeffekt, fig. 3
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Forbruket av anleggsdiesel har
falt siden 2017. Dette kan skyldes økt bruk av biodrivstoff, men
også mer effektiv drift. Det er
ikke samme nedgang i bruken
av autodiesel. Vi har imidlertid
ikke tilgang til hvordan biodrivstoffet er fordelt mellom bruk
på anleggsplassene og bruk i
transport. Autodiesel stod for 58
prosent av klimagassutslippene
fra bransjen, anleggsdiesel 31
prosent, bensin 8 prosent og gass
3 prosent i 2019, se figur 4.

Figur 3 Bruken av biodrivstoff og bioolje til fyring økte mye
mellom 2015 og 2016 (venstre akse), men har deretter stanset
på samme måte som det totale forbruket av biodrivstoff har
stanset etter 2017. Effekten på CO2-utslippet (høyre akse) av
biodrivstofforbruket var i 2020 på 196 000 tonn. Kilde: SSB
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Figur 4 Klimagassutslipp fra bygg- og anleggsbransjen oppstår
som en følge av forbrenning av ulike typer drivstoff til transport
og drift av anleggsmaskiner. Toppen ble nådd i 2017, men forbruket av fossilt drivstoff hadde da vært flatt siden 2013. I 2020
var summen av drivstofforbruket 747 000 tonn. Kilde: SSB
Forbruk av drivstoff i bygg- og anleggsektoren, fig. 4
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Biodrivstoffet regnes som 100
prosent klimanøytralt i bruk. Til
sammen bidro bruken av flytende biodrivstoff til en reduksjon
i det norske klimaregnskapet
på 230 000 tonn CO2 innenfor
bygg og anlegg i 2019, basert på
energiinnholdet i biodrivstoffet.
Utviklingen i biodrivstofforbruket
knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet er vist i figur 3.
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Klimagassutslippene fra
anleggsdiesel, det vil i praksis
si samlede klimagassutslipp fra
selve anleggsplassene, var på
860 000 tonn i 2020. Utslippene
har siden 1990 økt med om lag
140 prosent, i takt med den økte
aktiviteten (jf. figur 6). Figur 5 viser
den historiske utviklingen i utslipp
fra anleggsplasser og er basert på
tall fra energibalansen fra 1990.
Hvis man legger til grunn at
det er forbruket av anleggsdiesel som representerer
klimagassutslippene fra anleggene, var man i 2020 langt
over nivået i 2005, som er
referanseåret for klimagassreduksjoner innenfor avtalen
med EU. Hvis vi skal nå målet

om 45 prosent kutt i klimagassutslippene fra bruk av
anleggsdiesel målt mot 2005nivået, må utslippene ned til
326 000 tonn i 2030. Det betyr
at CO2 -utslippene må kuttes
med rundt 534 000 tonn fra
2020. Det er en reduksjon på
62 prosent på 10 år. Et slikt
kutt er kun mulig med en
kraftig opptrapping i biodrivstofforbruket, kombinert med
mer effektiv drift og logistikk
på anleggsplassene.
Det er her også viktig å se på
utslippsintensiteten i anleggsbransjen. Det er ingen tvil om at
det har vært en kraftig omsetningsvekst i anleggsbransjen de
siste årene.

CO2-utslipp fra anleggsplasser
1000
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Figur 5 Klimagassutslipp fra
anleggsbransjen som følge av
utslipp inne på anleggene er i
hovedsak uendret siden 2013.
Kilde: SSB.
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Maskinprodusenter har
fokus på drivstofføkonomi
Tall basert på målinger av tre
ulike modeller av maskinprodusenten PonCat viser en
nedgang i drivstofforbruket.
Tallene er innhentet i 2021 fra
et utvalg av maskiner i flere
europeiske land og omfatter
modellseriene 312 (312D,
312E, 313F og 313NG), 320
(320D, 320E, 320F og 320NG)
og 345 (345D, 349E, 352F og
352NG). Målingene omfattet
både hviletid og produksjonstid, og viser nedgang på
mellom 7 og 15 prosent i bruk
av anleggsdiesel per time.
Kilde: PonCat
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Maskinteknolgien er blitt
mer klimavennlig

I 2007 var omsetningen i anleggsbransjen på 28,3 milliarder
kroner, og hele 64,1 milliarder
kroner i 2019, ifølge SSBs statistikk
for næringens utvikling. I samme
periode har anleggsbransjens
utslipp av CO2 økt med 772 000
tonn CO2 til 860 000 tonn CO2,
basert på SSBs tall for forbruket
av anleggsdiesel i samme periode.
Det betyr at utslippsintensiteten,
målt som gram CO2 per omsatt
krone, i næringen har falt dramatisk i denne perioden. I 2007 ble
det sluppet ut 27 gram CO2 per
omsatt krone mot 12 gram per
omsatt krone i 2019 (se figur 6
nedenfor). Noe av fallet skyldes
kostnadsvekst i bransjen. Utover
dette kan den kraftige forbedrin-

gen i utslippsintensitet skyldes
effektivitetsforbedringer fra bedre
prosjektgjennomføring, bedre
drift med bruk med mer effektiv
bruk av maskiner samt noe bruk
av biodrivstoff.
Vi vet ikke i hvilken grad lastebiler
som har drevet frakt inn og ut av
anleggene har vært definert inn
som anleggsvirksomhet av SSB.
Det betyr at tallene ovenfor ikke
representerer utslippsintensiteten i
absolutte tall, men gir et uttrykk for
retningen. Figur 6 viser endringer i
prosent, med indekserte tall.
Det er tydelig at klimagassutslipp
i forhold til aktivitetsnivået har
utviklet seg svært positivt frem til
2019.

Tall fra maskinleverandør Nasta
AS viser at dieselforbruket,
etter innføring av nye generasjoner av motorteknologi, har
gått ned. Antallet anleggsmaskiner har økt mye siden 2012,
så selv om dieselforbruket per
maskin har gått ned er det
flere maskiner i gang til enhver
tid. Fokuset fra produsentene
på dette området bekrefter at
teknologien er blitt mer “drivstoffgjerrig”.
Samtidig viser tallene fra Nasta
at tomgangskjøringen har gått
ned de siste årene. I testpanelet til Nasta (som omfatter
mellom 48 og 63 anleggsmaskiner fra Hitachi målt på
dieselforbruk fra årene 2012
til 2020 (steg IIIA, IIIB, IV og V)
er tomgangskjøringen redusert
fra 37,1 prosent i 2012 til 32,9
prosent i 2020.
Kilde: Nasta AS

Omsetning og CO2-utslipp pr krone

Figur 6 Venstre akse viser at
omsetningen har doblet seg de
siste tiårene, mens kilo
CO2 -utslipp per 100 kroner (rød
linje) har falt vesentlig siden
2007, etter en midlertidig oppgang i 2013, da det ble
rapportert historisk stort forbruk av anleggsdiesel.
Kilde: SSB
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VURDERING AV ULIKE DRIVSTOFFTYPER OG MILJØTEKNOLOGI
FOR ANLEGGSMASKINER
Et høyt internasjonalt politisk
søkelys på reduksjon av utslipp
av klimagasser har over tid ført
til ny lovgivning og økt oppmerksomhet på utvikling samt bruk av
maskinteknologi som er fossilfri
og utslippsfri. Maskinprodusentene har satt energieffektivisering
og nullutslippsteknologi høyt på
sin utviklingsagenda. Utslipp fra
anleggsmaskiner kan reduseres
helt eller delvis ved hjelp av ulike
teknologiske løsninger
 Elektrifisering av
anleggsmaskiner
 Kablet
 Batterielektrisk
 Hydrogen brenselcelle
 En kombinasjon av de øvrige
 Biodrivstoff
 Flytende
 Gass
 Energieffektivisering
 Hybridmaskiner
 Effektivisering av hele maskinen
Den eneste teknologien som
kutter de direkte utslippene fra

anleggsplassen og transport helt,
er elektrifisering. Nullutslippsanleggsplasser er 100 prosent
elektrifiserte, og elektrifisering
vil med svært stor sannsynlighet
få en helt sentral rolle i arbeidet
med å kutte utslipp fra anleggsektoren på lang sikt. Kostnadene
for nullutslippsgravemaskiner og
hjullastere er anslått til tre ganger
høyere enn dieselalternativet og
leveres foreløpig som ombygde
modeller. En bør derfor legge til
grunn at forbrenningsmotoren vil
dominere anleggsbransjen i de
neste 5–10 årene, og sannsynligvis enda lengre. Tiltakene og
virkemidlene for å oppnå utslippsreduksjon bør settes inn deretter.
Store aktører har klare ambisjoner
om at maskinparken de sender ut
på markedet vil være elektrifisert.
Men dette vil ta til og krever en
betydelig teknologisk og industriell utvikling. Måten bransjen
planlegger og utvikler energi-infrastrukturen tilknyttet anleggsplasser
på må også utvikles.
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Elektrifisering av anleggsmaskiner
Elektrifisering kutter utslippene
fra maskinene på anleggsplassen. Disse maskinene omtales
ofte som nullutslippsmaskiner.
Elektrifisering kan deles inn i fire
kategorier:
 Tilkoblet/kablet elektrisk anleggsmaskin: Drives av en motor
som henter energi direkte fra
strømnettet. Utslippene av CO2
forbundet med denne typen
maskiner finner sted under
produksjonen av anleggsmaskinen samt under produksjon av
elektrisitet og infrastruktur.
 Batterielektrisk anleggsmaskin:
Drives av en motor som henter
energi fra batteri. Utslippene av
CO2 forbundet med batterielektriske anleggsmaskiner finner
sted under produksjonen av
anleggsmaskinen og batteriet,
samt under produksjon av elektrisitet og infrastruktur.
 Maskin med hydrogen
brenselcelle: Disse er også
elektriske, men henter energien fra brenselcellen som er
drevet av hydrogen. Som regel
går elektrisiteten via et mindre
batteri. Utslippene av CO2 fra
en slik maskin finner sted under
produksjon av anleggsmaskinen
og drivlinjen samt produksjon
av hydrogen. Hydrogen kan
produseres direkte fra elektrisitet gjennom elektrolyse,
såkalt grønt hydrogen2, eller fra
naturgass, såkalt grått hydrogen. Dersom elektrolysen er
drevet av fornybar energi, er det

ingen utslipp fra produksjonen.
Dersom hydrogenproduksjon
fra naturgass skjer i kombinasjon med karbonfangst og lagring
(CCS), kan utslippene kuttes
med om lag 80–95 prosent
avhengig av CCS-teknologien.
Dette refereres til som blått
hydrogen.
Elektrifisering av anleggsmaskiner
krever utvikling av nye motorsystemer for anleggsmaskinene
og en ny lade- og fylleinfrastruktur
i tilknytning til anleggsplassene.
Barrieren for å elektrifisere
anleggsbransjen er dermed
todelt; maskinteknologi og
infrastruktur. For å elektrifisere
bygge- og anleggsektoren, må det
utvikles kommersiell teknologi og
løsninger som bygger ned begge
disse barrierene. Mer om barrierene i neste kapittel.

Biodrivstoff
Biodrivstoff medfører ikke
utslipp av CO2 fra fossile kilder
på anleggsplassen, men gir noe
utslipp av blant annet NOx og
partikler (PM). Biobaserte løsninger omtales som fossilfrie, ikke
utslippsfrie.
Dersom det benyttes avansert
biodrivstoff, vil utslippene i et
livssyklusperspektiv være svært
lave. Moderne anleggsmaskiner
har svært god rensing av NOx
og partikkelutslipp, slik at lokale
utslipp er små.

I det norske klimaregnskapet
telles ikke CO2- utslipp fra biodrivstoff. I et livssyklusperspektiv,
der det tas hensyn til utslipp
fra produksjon, arealbruksendringer og transport av
drivstoffet, har biodrivstoff
ikke null klimapåvirkning.
Men avansert biodrivstoff
vil ha en nettoredusert klimaeffekt på 80–90 prosent
eller mer, sammenlignet med
fossilt drivstoff. For sammenligningens skyld er det greit å huske
på at det er knyttet klimagassutslipp til produksjonen av batterier.
En stor andel av dagens anleggsmaskiner kan operere på enkelte
typer biodrivstoff, herunder
HVO. HVO har også gode kuldeegenskaper. I en rapport3 som
beskriver erfaringer fra fossilfrie
anleggsplasser i Oslo kommune
fremkommer det at enkelte
maskinleverandører krever økt
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serviceintervall ved bruk av HVO
og at noen maskinleverandører
ikke gir garanti ved bruk av HVO.
Men vanligvis krever dagens nye
anleggsmaskiner ingen store
modifikasjoner for å kjøre på
biodrivstoff. Infrastrukturen
for lagring og distribusjon av
biodrivstoff er lik den man har for
anleggsdiesel.
Det finnes ulike typer av biodrivstoff:
 Bioetanol: Alkohol som
fremstilles ved gjæring av
ulike sukkerarter. Råstoff er
som regel sukker- og stivelsesholdige vekster som for
eksempel mais, hvete, sukkerrør eller rester og avfall fra
treforedling. Bensinkvaliteten
95-oktan inneholder i dag cirka
5 prosent bioetanol.

2
3

 Bio-nafta: Lages av vegetabilske eller animalske oljer som
for eksempel raps, palmeolje,
brukt frityrolje, slakteavfall eller
tallolje fra treforedling.
 FAME (fatty acid methyl ester):
Biodiesel fremstilt fra vegetabilske oljer som for eksempel
soya-, raps- og palmeolje.
Brukes til erstatning for diesel,
men har en helt annen kjemisk
struktur. FAME-diesel kan også
navngis avhengig av råstoffet
som blir brukt: RME (raps),
SME (soya), POME (palmeolje),
UCOME (Used Cooking Oil
Methyl Ester/brukt frityrolje). I
noen land benyttes begrepet
biodiesel kun om FAME. Diesel
på norske bensinstasjoner
inneholder opptil 7 prosent
FAME.
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etabilsk olje. Betegnelsen HVO
brukes ofte også om andre
hydrogenbehandlede råstoff
som animalske fettstoffer.
Andre navn på HVO er HEFA
eller fornybar diesel. HVO har
tekniske egenskaper tilnærmet
lik fossil diesel og framstilles av
mange av de samme råstoffene som FAME. Mange busser
og andre tunge kjøretøy går i
dag på 100 prosent HVO. HVO
er også innblandet i diesel på
norske bensinstasjoner.

 HVO (Hydrotreated Vegetable
Oil): Hydrogenbehandlet veg-

For at hydrogenet skal være grønt må kraften det produseres med være fornybar.
https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/01/20181120-Rapport_fossilfrie-byggeplasser.pdf. Utarbeidet av Multiconsult 2018.
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Biogass som energikilde krever en
annen motorteknologi og drivstofftank, i motsetning til flytende
biodrivstoff. Lastebiler, busser
og skip som i dag bruker CNG
(komprimert naturgass) eller LNG
(flytende naturgass), kan også
bruke CBG (komprimert biogass)
og LBG (flytende biogass). Det vil
ikke være noen forskjell mellom
disse produktene. Metan er
metan.
Bruk av biogass er ikke en utbredt
teknologi for anleggsmaskiner i
dag, og det finnes knapt maskiner
som kan benytte dette. Imidlertid
offentliggjorde selskapet CASE i
2019 en prototype på en hjullaster som drives på biogass, og de
mener selv at biogass vil bli en
viktig kilde til drivstoff for anleggsmaskiner i framtiden4.
Biogass er metanholdig energigass som dannes ved bakteriell
nedbrytning av biologisk materiale. Råstoffene som benyttes
i Norge er vanligvis organiske
avfallsfraksjoner som for eksempel husholdningsavfall og
avløpsslam. Det kan også brukes
husdyravfall fra jordbruket. I
Norge brukes begrepet både om
rågassen fra produksjonsproses-

sen (cirka 60 prosent metan og
40 prosent CO2) og drivstoffproduktet (cirka 97 prosent metan
der CO2 er fjernet).

Energieffektivisering
Dette er et område hvor maskinprodusentene allerede har
kommet langt som følge av
strengere krav fra EU gjennom
NRMM-lovgivningen og en økt
bevissthet blant kundene om
drivstofforbruk5. Utslippene fra
anleggsplassene har vært noenlunde stabile siden 2013 til tross
for en stor økning i anleggsvirksomheten. CO2-utslippet fra
anleggene har falt med 55 prosent i forhold til omsetningen
mellom 2007 og 2019, som vi så i
figur 6 ovenfor.
Energieffektivisering handler
også om hvordan anleggsplassene organiseres og hvordan
operatørene av anleggsmaskiner jobber. Redusert
tomgangskjøring er et eksempel på energieffektivisering.
Ifølge MEF6 er det ikke uvanlig
at en anleggsmaskin bruker
30 til 50 prosent av en dag på
tomgangskjøring.

også bidra til reduserte utslipp.
I tillegg til gradvis en forbedring
av motorer og optimalisering
av hele maskinen, kan også
hybridteknologi benyttes for å
effektivisere energiforbruket. En
hybrid anleggsmaskin har vanligvis en forbrenningsmotor og
bruker ordinært flytende drivstoff
som energikilde. Men den har
en delelektrifisert eller fullstendig elektrifisert drivlinje med
innebygd elektrisk energilager
som kan bidra til å bedre drivstoffutnyttelsen7. Mange av de
store internasjonale maskinprodusentene har enkelte modeller
tilgjengelige som hybrider, deriblant Volvo Construction8 og
Komatsu9. Fordelen med hybridmaskiner er at overskuddsenergi
fra hydraulikk og/eller maskinen
fanges opp og brukes for å drive
maskinen. En parallell er den
godt kjente Toyota Prius. Hybride
anleggsmaskiner er tilgjengelige,
men ikke veldig utbredt.

Bedre massehåndtering og utnyttelse av overskuddsmasser kan

https://preview.thenewsmarket.com/Previews/CNHA/DocumentAssets/535872.pdf
NRMM står for Non-road mobile machinery. EUs lovgivning rundt ikke-veigående maskiner innebærer strenge krav til utslipp fra motorer.
6
https://www.nrk.no/vestland/_-gravemaskiner-gar-pa-tomgang-halvparten-av-arbeidsdagen-1.14566253
7
https://www.sintefbok.no/book/index/1201/30_tonns_utslippsfri_gravemaskin
8
https://www.volvoce.com/norge/nb-no/volvo-maskin-as/products/excavators/ec300e-hybrid/
9
https://anleggsmaskinen.no/2020/11/tre-millioner-hybrid-timer/
4
5
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Ambisjoner om å kutte
tomgangskjøring til
20 prosent eller lavere
Det er en kjensgjerning at
norske anleggsmaskiner
gjerne går på tomgang mellom
30 og 50 prosent av driftstimene gjennom arbeidsdagen.
Anleggsentreprenøren Park &
Anlegg AS har satt seg et mål
om å redusere andelen tomgangskjøring til under
20 prosent.
Tall fra bedriftene viser at
andelen tomgangskjøring i
2019 var 35,1 prosent, mens
tallet for 2020 var 32,3 prosent. Primo november 2021 er
andelen sunket ytterligere, til
28,8 prosent.
Bedriften oppgir at gevinsten
blir mindre klimagassutslipp,
lengre levetid på maskinene og
penger spart.
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MULIGHETER OG UTFORDRINGER
FOR ANLEGGSBRANSJEN
FREM MOT 2030
Det er et stort spenn av størrelser på maskinene innen de ulike
kategoriene av anleggsmaskiner,
og de utfører ulike oppgaver på
svært ulike lokasjoner. Fra store
gravemaskiner som jobber lange
skift på veiprosjekter i grisgrendte
støk til små gravemaskiner som
arbeider i urbane områder.
Teknologi som reduserer klimagassutslipp må kunne levere
på hele bredden av oppgaver,
lokasjoner og arbeidsskift som
møter entreprenørene rundt om i
Norge. Denne variasjonen gjør at
det sannsynligvis vil være kostnadseffektivt å benytte et bredt
spekter av teknologiske løsninger
for å kutte de samlede utslippene
fra sektoren i tiårene fremover.
Anleggsbransjen ønsker å være
med på kutt i norske klimagassutslipp. Bransjen har alle
intensjoner om å oppfylle Norges
internasjonale forpliktelser. Krav
til utslippsreduksjoner og omstilling medfører både muligheter
og utfordringer, og hvilke rammer
myndighetene setter.

Barrier som må bygges ned
Endringene i hvordan anleggsbransjen arbeider, hvordan
fysiske og politiske rammevilkår
utformes og infrastruktur bygges,
henger tett sammen. Som nevnt
i forrige kapittel, ligger mange av
mulighetene og utfordringene i
ny teknologi. Særlig i tiden frem
til 2030. Det store fokuset på
utslippsfri teknologi har oppnådd mye medieinteresse, men
realiteten er at mange av disse
løsningene ikke er modne eller
tilgjengelige i dag. Nye teknologier
og utslippsfrie løsninger vil på
sikt gi nye og spennende måter
å bygge alle typer anlegg og bygg
på. Det vil medføre at anleggsplasser planlegges og driftes på
en annen måte enn i dag. Tilpasningene og tilretteleggingene i
infrastrukturen som må til for å
realisere utslippsfri anleggsdrift
er de største barrierene/hindrene
her. I tillegg vil det være viktig å
bygge opp kunnskap og erfaring
knyttet til nye driftsmetoder.
En fullt ut elektrifisert anleggsplass

krever en helt annen planlegging
og drift enn dagens anleggsplasser, enten maskinene er drevet på
batterier, påkoblet et strømnett
eller hvor maskiner er drevet med
hydrogen brenselcelle.
En viktig erfaring som SINTEF
fremhever i sin rapport
«Nullutslippsgravemaskin
– læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner10»
om erfaringene fra utslippsfrie
anleggsplasser i Oslo, er tilgang på tilstrekkelig effekt som
kreves for å drifte maskinene på
anleggsplassen. Det pekes på at
effekt-toppene en fullelektrisk
anleggsplass medfører vil være
betydelige, og at kraftnettet i
mange områder vil være underdimensjonert for å kunne håndtere
dette. Derfor har nettselskapet
i området der anleggsplassen
ligger en viktig rolle i å tilrettelegge for elektrisk drift.
Dersom en fullelektrisk anleggsplass fører til at kraftnettet må
oppgraderes, kan det følge med
betydelige investeringskostnader.
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En helhetlig vurdering av hvilke
løsninger som skal brukes for å
kutte utslipp vil derfor være viktig.
Kanskje vil en kombinasjon av
fossilfrie og nullutslippsløsninger i mange tilfeller bli den mest
fordelaktige løsningen når alt
kommer til alt.
Anleggsplasser med maskiner
som drives av hydrogen må også
ha tilgang på hydrogen. Den må
leveres i tanker, eller det må
opprettes hydrogenstasjoner på
eller i nærheten av anleggsområdet. Hydrogeninfrastruktur er ikke
utbredt i Norge i dag, og den må
antagelig utvikles videre dersom
hydrogen skal være et alternativ for anleggsentreprenører.
Hydrogen krever også svært gode
sikkerhetsrutiner da hydrogengass er en svært potent gass som
lagres under høyt trykk. Hydrogen
er i dag også en kostbar teknologi.
Hovedproblemet er selvsagt
tilgangen på nullutslippsmaskiner. De er ved utgangen av
2021 ikke kommersialisert eller
serieprodusert i stor skala. Det
er på nåværende tidspunkt ingen
anleggsmaskiner drevet av hydrogen brenselcelle i Norge, og kun
noen få prototyper globalt. JCBs
prototype på en hydrogendrevet
gravemaskin, ble offentliggjort

10
11

i midten av 2020 som verdens
første11.
For batteri- og kabelelektriske
maskiner er det et stadig økende
antall maskiner tilgjengelig. Men
bortsett fra noen små maskiner
er majoriteten enten prototyper
eller ombygde dieselmaskiner.
Bellona har utviklet en database
som viser hvilke maskiner som
er tilgjengelige. Dagens ombygde
elektriske anleggsmaskiner koster
om lag tre ganger så mye som
en tilsvarende dieselmaskin.
Det er ikke så merkverdig, siden
utgangspunktet for den elektriske
maskinen er en ferdigprodusert
dieselmaskin, hvor kostnader
knyttet til ombygging og deler
kommer i tillegg. Norske Nasta
og Nullutslipp AS er eksempler
på selskaper som leverer ombygging. Etterspørselen på ombygde
maskiner er betydelig i Norge.
Kostnadene knyttet til ombygging
og delene til disse maskinene,
herunder batteriet, er forventet
å falle. Likevel er det rimelig å
anta at en større endring av den
norske maskinparken vil kreve
serieproduksjon av batteri- eller
kabelelektriske anleggsmaskiner.
En viktig forutsetning for omstillingen er utskiftningstakten for
maskinparken. Blant entrepre-
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nørene er det en relativt etablert
standard at maskiner skiftes ut
etter 7–8 år, avhengig av driftstimer. Maskinene videreselges
eller kondemneres avhengig av
tilstand. En total utskiftning av
maskinparken for den enkelte
entreprenør (ikke for maskinparken i Norge som helhet) vil
dermed ta mellom 7 og 8 år, og vi
kan legge til grunn at om lag 12,5
prosent av parken skiftes ut årlig.
Mange av maskinene som selges
av entreprenørene får et videre
liv hos andre norske aktører. Tall
for gjennomsnittslevetid på den
nasjonale maskinparken er ikke
tilgjengelig.
Andelen av elektriske anleggsmaskiner solgt hvert år framover
er svært usikker. For å vise hvordan en utskiftning kan skje, har vi
laget en illustrasjon som reflekterer tiltaket vurdert i Klimakur
2030. Dette caset forutsetter
høy penetrasjon av elektriske
anleggsmaskiner. Vi forutsetter at
12,5 prosent av entreprenørenes
maskinpark skiftes ut årlig, men
den totale maskinparken vil ha en
lavere utskiftingstakt. Se figur 7
nedenfor.
Maskingrossisternes Forening
(MGF) varslet at opptil 15 prosent
av leveransene av gravemaskiner

Sintef FAG 67, 2020
https://www.jcb.com/en-gb/news/2020/07/jcb-leads-the-way-with-first-hydrogen-fuelled-excavator
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anleggsmaskiner vil være
avhengig av biodrivstoff for
å kutte klimagassutslippene,
selv når vi kommer til 2030.

over 10 tonn i 2022 vil kunne
være utslippsfrie. Forklaringen
er at to nye leverandører har
kommet til med materiell som er
utslippsfritt; Doosan og Volvo. I
tillegg har produksjonsvolumet
tatt seg opp.
Gitt forutsetningene i Klimakurtiltaket vil 41 prosent av maskinparken hos entreprenørene være
elektriske i 2030. Med andre
ord: Det store flertallet av

Barrierene som eksisterer for maskiner drevet av brenselceller og
batterier vil bygges ned over tid.
Det er knyttet usikkerhet til hvor
raskt det vil skje. For biodrivstoff
er usikkerheten delvis knyttet til tilgang på drivstoff og delvis knyttet
til regulatorisk rammeverk.

Energieffektivisering er lønnsomt
og handler om maskinene, organiseringen av anleggsplassen og
om handlingsvalgene til menneskene som opererer maskinene.
Energieffektivisering er viktig nå,
men i en fremtid hvor energien
kommer fra knappe energibærere
som biomasse og strøm, vil det
være enda viktigere. Totalt sett er
det derfor mange teknologier og
forbedringer som beveger bransjen mot lavere utslipp.

Utskiftning av maskinpark
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Figur 7 Illustrasjon av
utskiftning av maskinpark,
Klimakur-tiltak «70 prosent
av alle nye ikke-veigående
maskiner og kjøretøy er
elektriske».
Kilde: Stakeholder AS
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