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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 transportmønster, arealer og 
energitilgang

• Det trengs en mix av dedikerte og offentlige tilgjengelige 
ladere. Hva skjer på SSV hvileplasser og logistikk huber?

• GLP følger opp Enova ift. støtteordninger (innspill juni 2022) 

• Forutsigbarhet er svært viktig for de som skal investere

• GLP jobber med å få frem gode TCO analyser, tidslinjer for 
teknologiutviklingen, 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



Faggrupper



Anskaffelse av grønne 
transportløsninger i offentlig og 
privat sektor 

En faggruppe med bred deltakelse fra GLP og GLPs

observatører ble etablert 20. juni 2022. 

Faggruppen skal innen 31. desember 2022 utvikle en 

veileder for hvordan man anskaffer grønne 

transportløsninger i offentlig og privat sektor.

Målet er å få opp etterspørselen av grønne varer og 

tjenester, samt at både offentlig og private raskere går 

over til lave og utslippsfrie transportløsninger.



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



Andel Nullutslipp og Gass – Nybilsalg1
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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)  



Aktiviteter



Innspillsmøte til regjeringens 
ladestrategi 21. mars



Øvrige
aktiviteter

• Webinar, med Espen Barth Eide

• Webinar, innjøp av transportløsninger

• Workshop Enova, ladeinfrastruktur

• Arendalsuka, eget GLP arrangement



Høsten 2022

• Full fokus ladeinfrastruktur

• Pilotarbeid (muligens nye piloter)

• Pilotmøter (datoer kommer)

• Faggruppe innkjøp (veileder)



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: ……@nho.no

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

