
Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i 
konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. 

Om miljø og biogass 



Med 100 års erfaring og en sterk vilje fortsetter 
Litra å strekke seg mot det ytterste av kvalitet og 
sikkerhet innen transporttjenester. 
 
Litra konsernet har sine hoved aktiviteter 
innenfor transport av tempererte 
næringsmidler, og transporter med bulk og 
tankbiler i Norge og Sverige. 
 
Vi er gode på transport av store volumer med 
krevende og skreddersydde løsninger. 
 
Vi er et av Norges største transport konsern. 
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Litra konsern 
• Over 550 ansatte 

• Over 270 egne biler 

• Fast innleide 75 biler 

• Omsetning 2017 = over 800 mill 



Litra`s biler kjører over 30 millioner kilometer årlig. 
 
Dette tilsvarer 2,1 ganger rundt jorden ved ekvator, hver eneste dag, alle årets dager. 

Konsernet bruker ca 3,7 liter diesel pr mil, summert er dette ca 11,1 mill liter diesel pr år. 



El-bil 
Litra hadde en av Norges første el-lastebiler i 1917  
 
Ble for det meste trukket av hester, da den gikk fort 
strømtom. 

LNG trekkvogn 

Norges første LNG (Liquified Nature Gas) / Dual Fuel) 
Volvo FM 460 HK som taklet  50 tonns totalvekt 

Dette var et samarbeidsprosjekt med Volvo i Gøteborg.  

Bilen gikk på hele 73 % LNG på sitt beste, noe som var litt 
bedre enn forventet.  

HVO100 – syntetisk diesel 
Litra Bulk AS er med i et langsiktig prosjekt i 
samarbeid NLF (Norsk Lastebileier Forbund), 
hvor også Volvo og Statoil er involvert.  

Miljø-engasjement 



Hvis drivstoffet gjøres tilgjengelig langs våre 
veier, og får tilstrekkelig forutsigbarhet vil Litra å 
satse med 100 vogntog som skal benytte 
biogass som drivstoff innen 2022.  
 
Biogass som drivstoff til våre 50 tonns vogntog 
er et konkret håndfast tiltak med tilgjengelig 
teknologi som er gjennomførbar her og nå, og 
er økonomisk, forutsigbar og tilgjengelig. 
 
Litra har inngått en intensjonsavtale med vår 
mangeårige samarbeidspartner Skagerak 
Naturgass, som skal stå for infrastruktur og 
tilgjengelighet på biogass. 

Litra kjøper 100 biogass biler 



1. Biogass er verdens mest miljøvennlige og etiske energisystem (Null netto CO2 i det totale 
miljøregnskapet, og løser en miljøutfordring med avfallet. Produseres på en etisk forsvarlig 
måte (vs. biodiesel)   

2. Biogasslastebiler er det beste miljøvalget for lokal transport (Null netto CO2 i 
miljøregnskapet og tilnærmet null NOx-utslipp)   

3. Biogass for transport er et av de beste eksemplene vi har i dag på det grønne skiftet i 
praksis. Teknologien finnes her og nå, og skaper grønne arbeidsplasser (inngår i 
miljøvennlig kretsløp og erstatter fossile arbeidsplasser)   

Flere argumenter:  

• Biogassen er et kinderegg – tre ting på en gang:  
1. miljøvennlig transport 2. tar hånd om avfallet 3. gir grønne arbeidsplasser  

• Biogass scorer på FNs alle 16 bærekraftmål!  

• Biogass er kortreist  

• Biogass skaper verdier av avfall  

• Biogass: Produksjonen er grønn, kortreist og etisk 
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Argumenter vi hørt om 



Miljø 
• Biogass senker CO2 utslipp med 100 % (hvis den er bærekraftig produsert) 
• Som sekundært drivstoff, kan naturgass også benyttes og senker CO2 utslippet med ca 20 % 
 
Økonomi  
• Noe høyere vedlikeholdskostnader 
• Noe mer kostbar i innkjøp (ca 150 000 – 350 000 NOK pr bil) 
• Det er en forutsetning for hele vårt prosjektet at det er lavere driftskostnader med gass som 

drivstoff, enn med diesel som drivstoff 
 
Forutsigbarhet 
• Norske myndigheter har gitt foreløpig men ikke varig forutsigbarhet 
• Svært mange land har stor satsning på biogass, I 2030 vil det mest sannsynlig være 15 mill. 

gasskjøretøy i EU – herav 400 000 lastebiler 
 
Tilgjengelighet 
• Infrastruktur vil kunne bygges ut på relativt kort tid, og vil kunne være den samme for biogass 

og naturgass 
• Større biogass-anlegg bygges ut flere steder i Norge  
• Motorer kompatible med naturgass hvis lav tilgjengelighet på biogass 

Slik vi ser det 



Litra har gjennomført og vil gjennomføre flere tiltak for å senke våre miljø utslipp, i takt med 
hvordan teknologien utvikles og når teknologien er tilgjengelig.  
 
Fremover vil Litra vurdere å benytte alle miljøbesparende drivstoff som er forutsigbare, og 
tilgjengelige og har et fornuftig økonomisk aspekt, og vi har i dag størst tro på hydrogen, samt 
forhåpentligvis en positiv utvikling av batteriet som delvis drivkraft 
 
Miljø satsing må skje nå i dag, ikke i morgen.  

Fremover 

- vi kjører på grønt 
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