
ASKO er et av forretningsområdene i NorgesGruppen med ansvaret for den totale vare-
og informasjonsflyten fra produsent til sisteleddet innenfor våre markedssegmenter 1

Helelektrisk transportkjede
på tvers av Oslofjorden.

Holmestrand



Status energi …

Forbruk av energi 2018 77 GWH

Energiproduksjon fra vind 60 GWH

Energiproduksjon fra sol 13 GWH

Potensialuttak 4 GWH

Ekstra behov i 2018 0
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Totalt i dag 90.000 m2 - ca. 17% av energibehovet
Totalt i dag 3 vindmøller – ca. 78% av energibehovet  



Bruke mindre drivstoff

Elektrisk

Hydrogen

Bioetanol

Biogass

Biodiesel

Diesel

Optimere transporten gjennom økt fyllingsgrad, redusere luft i 
emballasjen, større volumer pr. kjørte kilometer og forbedret 
kjøreadferd.

Rent drivstoff uten utslipp i drift,  basert på fornybar energi.

Fornybart drivstoff, uten utslipp av fossil CO2, basert på 
bærekraftig råstoff.

Fossilt drivstoff, store utslipp av fossil CO2. 
Skal utfases innen 2020.

Drivstoffhierarkiet i ASKO
Våre prioriteringer



Bakgrunn for helelektrisk transportkjede.

Nytt ASKO lager i Sande gir økt trafikk over Oslofjorden og mellom ASKO 
lagre i Vestby og Sande.

• Alternative transportveier er Oslofjorden er fergeforbindelsen Horten –
Moss og Oslofjordstunellen.

a. Det er forventet 3 dobling av trafikken i Oslofjordstunellen 
innen 2039. 

b. Fergeforbindelsen Horten-Moss, kø, riksvei 19, stengt på natt.

• ASKO vil alene ha 150 trailerkrysninger innen 2030.

• Tiltak som fremkommer innen miljø i NTP med mål om reduksjon av 
utslipp. 2030, nye kjøretøy 50 % nullutlippskjøretøy.

• ASKO sine ambisjoner: Bærekraftig og klimanøytral.
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Helelektrisk transportkjede





TRE TEKNOLOGIER SKAL 
VURDERES

Elektrisk veg

Batterielektrisk bil med 
endepunktlading

Samordnet lading med 
godsdronen

50 tonns elektrisk lastebil er ikke bygget enda



Vestby-Moss

• Distanse 24 km
• Energiforbruk t/r 120 kWt



Holmestrand-
Hanekleiva
• Distanse 21 km
• Energiforbruk t/r 110 kWt



Potensielt marked
ÅDT tunge kjøretøy Svinesund 2000+, Skullerud 3000+

SSB Lastebilundersøkelsen: 
Sverige/kontinentet 50/50



Elektrifisere vegen Oslo-Gøteborg?

Bil: 3,5 timer Tog: 6-7 timer
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