Felleskjøpet Grønt Fokus

- Kjøp av 50 Nikola
27.05.2019
– Hydrogenkonferansen

– Per-Kenneth Øye

Vår virksomhet i Norge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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100 butikker
40 verksteder og maskinsentere
12 kraftforfabrikker
42 kornmottak
2 Såkorn/Såfrø fabrikker
2 Gjødselpakkerier
3 Møller
33 Bakerier
Eksternt
•

150 Samarbeidende salgspunkt (franchise)

•

Grossist for 400 eksterne dyrebutikker

Vår virksomhet i Norden

Granngården 110 butikker i Sverige
Skånemøllen og Valsemøllen
Matmelproduksjon og bakerivirksomhet.
Agripet Kjæledyrfôr og -utstyr
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Logistikk Felleskjøpet
3 Sentrallager (Kløfta, Gardermoen, Jönköping)
20 Lagre med egne kaier langs kysten fra Bergen til Kirkenes
Eget transportkontor
25O egenplanlagte vogntog + ca det same via speditører/samlastere
3 skip (sideport) i fast rute som betjener våre anløpssteder
Flere bulkskip ukentlig for transport av korn, gjødsel og råvarer
Transportenheten kjøper tjenester for rundt 1 mrd pr år.
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Grønt Fokus i Felleskjøpet
• FN sier at matproduksjon må økes med 70 % frem til 2050
- Dvs at på de neste 50 årene må vi produsere like mye som de siste 6000 årene.
- Dette må også gjøres med så lite miljøpåvirkning som mulig
- Felleskjøpets oppgave er å hjelpe bonden å produsere; mer, bedre, renere.

• Norske gårder står for 8% av de totale utslippene i Norge
- Felleskjøpet har mange aktiviteter mot bonden knyttet til grønne bygninger, solceller,
maskiner, it-løsninger osv. Og mer er på vei.
- Nyeste initiativ er kraftfor som reduserer utslippene av Co2 fra drøvtyggere med opp
mot 20%.
•

Dette tilsvarer Co2-utslipp fra ca. 100 000 personbiler årlig.

• Men vi må også se på utslippene fra egen aktivitet

Mål: redusere Co2-utslipp fra transport med 50% innen 2030
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Grønt Fokus Transport
• Mål: redusere Co2-utslipp med 50% innen 2030
1. Økt kapasitetsutnyttelse
Bedre planlegging – Nytt Transport Management System
Mer konsolidering av varestrømmer vis sentrale lagerpunkt
Mer fleksibelt transportutstyr
Modulvogntog

▪
▪
▪
▪

2. Bruke mer skip på store volum
▪

Bedre planlegging for å øke ledetid

3. Dieselalternativ
▪
▪

HVO
Biodiesel

4. Lastebiler på LBG
▪

Innen utgangen av 2019 vil vi ha den første LBG-bilen i trafikk.

5. Verdens første plug-in hybrid LNG-fartøy
▪
▪
▪
▪
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Samarbeid med Ulvan Rederi
Skipet vil redusere utslippene med Co2 25% og NOX 95 %.
Plan er at skipet skal leveres Q4 2020.
Skipet kan uten justering gå på LBG.

Grønt Fokus Transport
• Mål: redusere Co2-utslipp med 50% før 2030
Dette er ikke nok!
For å nå mål må vi ha løsninger på hydrogen eller
ren el.

- Utfordring alle initiativ til nå basert på små
varebiler eller lette lastebiler.

- Eller biler med amerikanske mål
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Green Focus Transport - Nikola
• Så Kom Nikola med lansering av Nikola Tre
• Nikola er den eneste løsningen for de tyngste transportene så langt.
- Felleskjøpets lastebiler er som regel alltid i taket på nyttelast 50 eller 60 tonn

• Dette passer ekstremt bra med vår strategi
- Lik vekt, god rekkevidde og høyere motoreffekt
- Også første løsning som skal gi en positiv TCO i forhold til diesel i følge Nikola

• Teknologiutviklingen av eksisterende produsenter går for sakte
- Transportkjøpere må ta større ansvar og sende signal til
lastebilprodusentene og til bileiere
- Spørsmålet er om Nikola vil være for Tunge lastebiler som Tesla har vært for
personbiler – en oppvåkning
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Green Focus Transport - Nikola
▪ Vi håper på snarlige møter for å avklare ytterligere spesifikasjoner
▪
▪
▪

Vi må ha lastebiler, gjerne med Tridem.
Mange forskjellige påbygg
Hydraulikk til tipp, blåseutstyr, kran osv.

• 50 Nikola lastebiler vil redusere Co2-utslippene med 15%.
▪ Så ytterligere tiltak er nødvendig for å nå våre mål
▪ Hvis alt er som Nikola forespeiler ser vi ikke noe i veien for at vi kan er vi å utvide
bestilling på 250 biler.
▪
▪

Fordrer tilpasninger
Fordrer dekning av energistasjoner

▪ Ytterligere økning er også avhengig av utviklingen hos de andre
produsentene

Men Hydrogen er noe vi ønsker å satse på fremover – også på
skipssiden
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Grønt Fokus Transport - Skip
• Mål: redusere Co2-utslipp med 50% før 2030
Felleskjøpet stor bruker av båt og satser gjennom Grønt
Skipsfartsprogram på en pilot i samarbeid med DNV og Heidelberg
Cement.

Hydrogen-Elektrisk Selvlosser bulkskip (m/el Gravemaskin)

• Transportkjøpere samarbeider for å fremskynde utviklingen.
• Trafikk
▪ Korn fra Oslofjorden til fabrikker og møller på sør- og Vestlandet
▪ Råvare til sement fra Sør- og Vestlandet til Oslofjorden.

▪ For begge skipene vil det være nødvendig å få etablert løsninger for
landstrøm.
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