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• Tradisjonelt har maskinparken for last og rensk i tunnel bestått av 3 typer maskiner

• Hjullaster 

• Dumper eller lastebil

• Tunnelpigger

• Dette er et oppsett som fortsatt løser oppgaven kostnadseffektiv den dag i dag, men med økende miljøkrav både med tanke 
på forurensning og arbeidsmiljø i tunnel, så presser alternative løsninger seg frem.

• Noen alternativer som finnes er

• Helelektrisk drift – batteri eller kabel

• Hybrid  

• Autonome transport løsninger

Bakgrunn
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• Per i dag så er det nesten umulig å elektrifisere en stor nok hjullaster til å laste ut ei tunnelsalve. Begrensningen er hvor
mye energi man kan lagre i et batteri. En tunnelhjullaster med kabel medfører for mange bakdeler i forhold til fordeler.

• På samme vis som man har sett over jord så er det enkleste å elektrifisere «stasjonære» maskiner dvs hjullasteren er ikke 
særlig egnet for kabeldrift

• Lenger frem i tid så vil bla Volvo lansere hybride hjullastere med betraktelig lavere energi behov enn dagens hjullastere. 
Dette på grunn av ny teknologi med mindre tap i drivlinjene enn dagens løsninger

• Alternative drivstoff som hydrogen vil kunne utgjøre store forskjeller

• den første batteridrevne kompakthjullasteren fra Volvo kommer i løpet av høsten – L25 Electric (ca 5t) – solgt 20 stk

Lasting
Helektrisk/hybrid
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• Volvo CE har allerede gjennomført fullskala forsøk på electric site med autonome batteridrevne dumpere 

• Prosjektet beviser at det er mulig å benytte autonome batteridrevne dumpere i drift

• Dumperen TA15 laster 15t dvs. 2x egenvekten

• 4hjulstyrt, 4hjulsdriven, autonom, elektrisk

• Den er klargjort for induksjonslading dvs. den kan stoppe på en ladeplate i syklus for å toppe opp batteriet samt at den 
regenererer ved bremsing i nedoverbakker

• Foreløpig så er det investeringskost og infrastruktur som hindrer større utbredelse av disse

Utkjøring
helektrisk/hybrid

Volvo Maskin AS, Confidential

06.09.20204



• Volvo trucks kjører i disse dager ut batteridrevne lastebiler til test hos kunder. Dette er i første omgang veigående biler , 
men dersom etterspørselen er der så vil konseptet utvikles videre

• Volvo og daimler har gått sammen i et joint venture for å utvikle hydrogendrivlinjer

• Det pågår utstrakt testing av BIO LNG på Volvo lastebiler – med bio LNG blir lastebilen CO2 nøytral

Utkjøring
helektrisk/hybrid/gass
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• Rensk/piggemaskin er den enkleste av de 3 maskintypene å elektrifisere pga den jobber «statisk» 

• Foreløpig Beste løsning er en maskin med kabel for drift og batteri/diesel for flytting

• Det finnes flere maskiner basert på denne løsningen i drift både i tunnel og overjord

• Volvo sitt konsept for en hjulgående piggemaskin med hybrid drift er klart venter på den første kunden

• Ser man bort fra at maskinen står i ro og dermed kan driftes via strømkabel så er utfordingene som for de andre 
maskintypene

• Investeringskostnaden blir høy, maskinene blir mer komplekse og stiller større krav til infrastruktur

Rensk/pigging
helektrisk/hybrid
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• Volvo maskin as har i stor grad valgt å følge volvo CE/Volvo ab sin tilnærming til alternative drivmiddel og ny teknologi.

• Maskiner utvikles sentralt og testes internt før evt forserie maskiner testes ute hos kunde.

• Ny teknologi lanseres og selges først når det er gjennomtestet og klart for serieproduksjon.

• På denne måten sikrer vi at maskinene holder den ønskede kvaliteten og oppfyller spesifikasjonene.

• Ulempen med denne tilnærmingen er at det i mange tilfeller tar lenger til fra ide til ferdig produkt og produkter som ikke 
har potensiale til å oppnå et visst salgsvolum blir ikke lansert.

The volvo way
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