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På veien

På sjøen

I byen

På anlegget





• Engasjement i miljøspørsmål gjennom mer enn 40 

år. “Vi är en del av problemet – men också en del 

av lösningen” 

Volvo-sjef Pehr G Gyllenhammar på FN’s første 

miljøkonferanse i Stockholm i 1972. 

• 2015-2020 Climate Savers partnership med Verdens 

Naturfond (WWF), for å se på bl.a.:

– Mer drivstoffeffektive maskiner

– Energieffektivisering på anlegget

– Effektivisering av anleggsdriften

– Føreropplæring

– Bedre utnyttelse av maskinene

Volvo dumperfabrikk i Braås  
Første CO2-nøytrale fabrikk i bransjen









Sikkerhet

Kvalitet

Miljø



3 x Null – Vår ambisjon og vår utfordring

Null ståtid Null utslippNull ulykker



Banebrytende teknologi

Selvkjørende maskiner

Automation

Elektrisk drift

Electromobility

Dataoverføring

Connectivity





Skanska / Volvo – Electric Site





• Nyttelast 15 tonn

• Batteridrevet

• Utnytter energien fra 

kjøring i nedoverbakke 

eller bremsing

• Selvkjørende

(autonom)



• Driftsvekt 75 tonn

• El-motor med frihjul, kan 

kjøre på strøm eller 

diesel etter behov

• Strømtilførsel fra kran 

montert over knuseverk



• Størrelse som en L120H, 

kapasitet som en L150H

• El.motor for hvert hjul

• El.drift av hydraulikksystem

• Utnytter energien fra kjøring 

ned bakke eller bremsing

• Utnytter energien fra senking 

av lasteaggregat

• Liten dieselmotor som går på 

mest økonomiske turtall

• Ca. 50% reduksjon i forbruk



ELECTRIC SITE | Quarries of the future

Potential

reduction

of carbon

emissions

95%

Potential

reduction

in cost

25%



Kostnadsreduksjon – Electric Site

Reduksjon
Energikostnad

Reduksjon
Førerkostnad

Reduksjon
Maskinkostnad

70%
40% ???

Estimat - reduserte totale kostnader: 25%



Utslippsreduksjon – Electric Site

Reduksjon
CO2-utslipp

98%



Ny teknologi kommer på markedet når den er 

lønnsom, produktiv og driftssikker



Løsninger for tunnel





• Dieselmotor ikke endret

• PTO-boks med samme 

lengde EC750EL ”Electric 

site”, ca. 280 mm

• Samme pumper drevet av 

Elektrisk motor eller 

dieselmotor

• Nettstrøm 1000 VAC

• Ny motvekt med ca. 100 mm 

større radius

Volvo EW220E for elektrisk drift



Volvo EW220E for elektrisk drift



Volvo EW220E for elektrisk drift

Aktuelle bruksområder:

• Materialhandtering / gjenvinning

• Tunnelrensk

Fordeler

• Reduserte driftskostnader

• Null eksosutslipp under pigging 

(bruker dieselmotor kun for flytting)

• Utvikler mindre varme

• Ventilasjon i tunnel kan reduseres



To viktige drivere:

1. Lønnsomhet
– Komponentpriser (spesielt batterier)

– Utprøving / driftssikkerhet

– Salgsvolum

2. Krav fra byggherre / myndigheter
– Konsistente krav, samordning

– Rettferdige krav (basert på forbruk av diesel i 
prosjektet, 1 liter diesel = 2,7 kg CO2)

– Bonus ved valg av miljøvennlige løsninger

Andre forutsetninger
– Tilgang på HVO, strøm, LNG, hydrogen o.s.v. 

på anleggsplassene

Miljøvennlige maskiner - oppsummering



Takk for oppmerksomheten!




