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+80.000 tonn CO2 utslipp pr. år
Landtransportvirksomheten i Norge



Vi tilbyr integrerte logistikkløsninger globalt 
DB Schenker er et av verdens største transport- og logistikkselskaper.
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Antall terminaler
i Norge:

27
DB Schenker i Norge

Omsetning
4,9 mrd. NOK

HK Oslo

Ansatte

1,100
Etablert

1916

DB SCHENKER i Norge
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Klimaendringene er 
omfattende, raske og blir stadig 
mer intense. Disse endringene 
er uten sidestykke gjennom 
flere tusen år.

[Creit: NASA]
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….utslippene bli 

tilnærmet null i løpet av 

noen ti-år – og vi må ha 

omfattende fangst og 

lagring av CO2

For å unngå 2 graders global 
oppvarming må…..
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Globale avtaler vs. fremtidstro?



Utdrag fra Hurdalsplattformen
Ny regjering
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Gradvis øke CO2 avgiften til

2.000 kr / tonn mot 2030

Redusere klimagassutslippene fra transportsektoren

Partnerskap med

næringslivet

Kutte norske utslipp med

55 prosent mot 2030

Utarbeide en klimaplan

for hele økonomien



Klimagassutslipp

Veitransport - Norge
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Significantly reducing the environmental impact of 
our products and operations by developing 
emission-free and low-waste offerings – and 
working closely with our customers and partners 
on industry solutions.

Driving progress towards the 
UN Sustainable Development Goals

Driving climate action

Transitioning towards  
renewable energy

Managing resources  
effectively

Clean 
Logistics
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Miljø
DB Schenker forplikter seg til FNs bærekraftsmål



Utviklingen går raskt #1
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Utviklingen går raskt #2
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Utviklingen går raskt #3
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Utslippsreduksjon handler ikke bare om teknologi
Bedre utnyttelse og alternative transportformer er også viktig
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Våre bærekraftsmål for veitransport i Norge

Deadline 2027

Mål om raskest mulig utfasing av 
fossile kjøretøy. 

‒ I størst mulig grad følge naturlig
utskiftingsplan.

‒ Elektrifisering i byer/ større
tettsteder.

‒ Utskifting til biogassbiler der 
elektriske kjøretøy ikke kan benyttes

‒ Økt bruk av godsfremføring på
jernbane mellom de største byene

Økonomi

Rask utfasing av kjøretøyflåten vil føre
til merkostnader, dog avhengig av 
incentivene.

‒ Forventning om økt CO2 avgift fra
590.-/tonn til 2.000,-/tonn innen
2030

‒ Null- og lavutslippsløsninger blir
dyrere enn transport med 
tradisjonelle energikilder, før de 
igjen blir rimeligere

Politisk

DB Schenker vil benytte sin posisjon i 
markedet og media for å sikre
incentiver for beste løsningene totalt
sett for alle parter

- Grønt Landtransportprogram
- Zero medlemsskap
- Politisk dialog
- NHO Logistikk og Transport



TeknologiImplementeringPolitikk / kundekravProsjekter/ piloter

Tidslinje for utslippsreduksjoner fra veitransport

Implementering av biogasskjøretøy samt elektriske biler

Biogass linjer/ el-
områder

2030

Urban elektrifisering

2021

Biogass /
nasjonalt

2025 2027

Implementering hydrogenkjøretøy

Hydrogen
test

80 % 
nullutslipp

100 % 
nullutslipp

EUR 6 +      
EL/BIO



Oppsummering

2020
UTEN STORE UTSLIPPSREDUKSJONER TAPER MAN KONKURRANSEKRAFT

‒ Implementering av elektriske kjøretøy skjer nå, biogass er i ferd
med å lanseres regionalt. Hydrogen er fremdeles på
forsøksstadiet

‒ Lav- og nullutslippløsninger for både fly og båt er i tidlig fase

‒ Utslipp må skattlegges langt hardere
‒ Inntekter fra Statens avgifter må uavkortet benyttes til

incentivordninger
‒ Staten må bruke midler på det som betyr mest

Hva må til politisk?

MYE!

Må vi tenke nytt?

ÅPENBART!

Kan vår bransje være en klimapådriver?

DEFINITIVT!

‒ Bransjen kan vise til konkrete resultater
‒ Bransjen bidrar sterkt til etterspørsel etter ny teknologi
‒ Mange selskaper har allerede meldt betydelige forpliktelser

‒ Togtransport mellom de største byene må få langt større
andeler enn pr. i dag

‒ Haster virkelig alt like mye, alltid?
‒ Shortsea må ta langt større andeler fra veitransport

Hvor er vi i klimaløpet nå?

ELEKTRISITET, BIOGASS, BYGG OG KUNDELØSNINGER
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Takk for meg! 
Spørsmål?


