
Zero-konferansen 27.-28.10.2015

ASKO – på vei mot 100% fornybar transport!

Torbjørn Johannson ASKO/NorgesGruppen
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Ambisjon-mål-resultater

 Bærekraftig- klimanøytral

 Transport- 45% reduserte

CO2-utslipp/m3 (base 2008)

 Transport- mål fornybart drivstoff

50% i 2016

100% i 2020
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ASKO - Miljø

2005 – ASKO Norge AS – først i Norge med kryogenteknologi i aggregater

2007 – ASKO Norge AS – først i verden med kryogenteknologi i aggregat på semitrailer 

2008 – ASKO - Styring av energibruk i alle lagre – SD anlegg

2009 – ASKO Norge AS – først i Norge og verden med distribusjonsbil drevet med bioetanol

2010 – ASKO tok i bruk B-30 i de fleste ASKO selskapene (30% biodrivstoff)

2012 – ASKO VEST AS –første EURO 6 i Norge 

2013 – ASKO Rogaland AS – første i Norge - EURO 6 distribusjonsbil drevet med biogass

2014 – ASKO ØST AS – Norges største solcelleanlegg – fornybar energi

2015 – ASKO Vestfold Telemark AS – Hybrid lastebil

2015 – ASKO Rogaland AS – først i ASKO med 2G B-100 (fornybar biodiesel)

2016 – ASKO Rogaland AS – landets største industrielle vindkraftprosjekt

2017 – ASKO Midt-Norge AS – Pilot hydrogen drevet lastebil

2013 – ASKO Oppland AS – tar i bruk bergvarme og varmepumpe til oppvarming

2007 – ASKO Oppland AS tok i bruk B-30 (30% biodrivstoff)
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Drivstoffhierarkiet – våre prioriteringer
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Den helt utslippsfrie transporten er det du ikke transporterer! 

–lufta ut av emballasjen!

76,19 % LUFT

• 400.000 færre paller

• 4.500 semitrailere vekk fra veiene

• Fortsatt store potensialer…

F-Pak D-Pak T-Pak

31,37 % 28,14 % 23,81 %



UTFORDRINGER FORNYBART DRIVSTOFF

Bilteknologi ….bare tale om tid

Prisbilder…ganske komplekst

Tilgjengelighet…markedet fungerer ikke godt pt….

Knappe ressurser biodrivstoff….

Leveringssikkerhet…forutsigbarhet….

 Ikke knappe ressurser el og hydrogen… mulighet

Kvalitetssikring råstoff biodrivstoff…basert på hva

 Infrastruktur ….fyllemuligheter
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«SUMMEN PÅ KASSALAPPEN SOM TELLER» - PRISBILDET

Avgifter – veibruksavgiften på bio fjernet, bra….men

Forutsigbarhet …2020 for kort horisont

Drivstoff-forbruk varierer mellom ulike biodrivstoffer og fossilt….

Bioetanol-bil….sum avskrivninger og drift ca 80’ dyrere enn fossilt etter fjerning av 

veibruksavgift

Ny teknologi….dyrere biler …enn så lenge

Pris via forhandler …eller direkte fra produsent til egen tank

Hvor langt må vi kjøre for å få fylt….infrastruktur-tilbudet er for dårlig og for dyrt…
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RAMMEVILKÅR

«Summen på kassalappen som teller» - mer pisk og gulrot for å få det grønne 

skiftet…

Økte avgifter på fossilt drivstoff

 Investeringsstøtte/ENOVA til infrastruktur/fyllestasjoner

Prioritere de «grønne korridorene» i og mellom de store byene

 Incentiver….bompenger – fjerne eller differensiere, «grønne kjørefelt», utslippsfrie 

soner/tider

Transport trenger mer og bedre veier…og et mer

konkurransedyktig jernbanetilbud

Utvidete skattefunn-ordninger

Langsiktige og forutsigbare rammevilkår
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OPP TIL OSS SELV !

La oss ikke skyve utfordringer og mangel på gode rammevilkår foran oss.

Det er fullt mulig å nå fornybarsamfunnet – 100 % - innenfor transport med dagens 

regime.

Etter evne må vi være villige til å påta oss en kostnad for våre barn og barnebarns 

fremtid.

Fornybarsamfunnet byr på ubegrensete muligheter – la oss gripe dem og være 

optimister – da lykkes vi !
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Vi når snart toppen av hierarkiet vårt
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