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1 SAMMENDRAG 

Denne studien viser at det er mulig å redusere utslipp ved å elektrifisere maskinparken i 

landbruket. Maskinparken i landbruket vil i hovedsak si traktoren, da traktoren i dag utfører 

svært mange oppgaver. Teknologisk utvikling, spesielt innen batterier, tilsier at det fra 2030 

kan være mulig å elektrifisere største delen av traktorbruken. Derimot er det flere utfordringer 

som påvirker hvor mye som elektrifiseres, ikke minst utskiftingstakten på traktorer og hvor 

raskt landbruket tilpasser seg ny teknologi og tilhørende arbeidsmåter.  

Norge sine totale utslipp av klimagasser var i 2018 på 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter 

(CO2e). Jordbrukets andel av disse utslippene er på 4,5 millioner tonn CO2e (Statistisk 

Sentralbyrå, 2020) og er i all hovedsak knyttet til tarmgass fra husdyr, husdyrgjødsel og 

kunstgjødsel. I tillegg til utslippene som inngår under jordbruk i SSBs utslippsstatistikk, var 

utslippene fra traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper i 2018 på 2,4 millioner 

tonn CO2e, hvorav utslippene fra traktorer og maskiner i norsk landbruk er anslått til å 

utgjøre 290 000 tonn CO2e (Kalbekken, 2019). Dette tilsvarer utslippene fra ca 180 000 

personbiler i løpet av ett år. 

Fordeling av utslipp 

Utslippene fra maskinparken på norske gårdsbruk vil variere ut fra produksjon, størrelse og 

terreng på eiendommen. Denne studien tar derfor utgangspunkt i noen gårdsbruk og legger et 

usikkerhetsspenn til grunn for flere av variablene. Studien viser at en «typisk» gård som 

produserer grovfôr slipper ut omkring 10,6 tonn CO2e fra maskinparken hvert år, mens 

maskinparken til en «typisk» gård som produserer korn slipper ut omkring 6,6 tonn CO2e 

hvert år. For grovfôr er utslippene først og fremst knyttet til gjødsling og høsting, mens 

utslippene for korn først og fremst er knyttet til jordbearbeiding i våronna. På nasjonalt nivå 

estimeres det at av de årlige utslippene på 290 000 tCO2e fra maskinparken kommer 206 000 

tCO2e fra grovfôrproduksjon, 75 000 tCO2e fra kornproduksjon og 9 000 tCO2e fra 

produksjon av grønnsaker, frukt og bær. 

Elektrifiseringspotensial 

Studien viser at potensialet for elektrifisering av maskinparken i landbruket er stort. Mange 

jordbruksoperasjoner er effektkrevende og energitetthet på batterier er derfor av mange 

utnevnt som den største barrieren for elektrifisering av maskinparken i landbruket. Denne 

studien viser at med dagens estimerte utvikling i energitetthet på batterier er dette 

sannsynligvis ikke en like viktig barriere som det har vært til nå. Trolig vil teknologien tillate 

at traktoren kan bære et batteri på opptil 400 kWh i 2030, mens prototyper på elektriske 

traktorer til nå har vært begrenset til 130 kWh. Med en slik utvikling i energitetthet på 

batterier, viser studien at det fra og med 2023 vil være et potensial for å elektrifisere 

traktoroperasjoner som tilsvarer ca 46 prosent av utslippene fra maskinparken i landbruket, 

mens det fra og med 2030 vil være et potensial for å elektrifisere samtlige operasjoner 

traktoren i dag utfører. Elektrifiseringspotensialet er beregnet basert på antakelsen om at 

bonden bytter til en elektrisk traktor når batteriteknologien muliggjør en sammenhengende 

driftstid på minimum fire timer. Det understrekes at det estimerte potensialet utgjør 

mulighetsrommet, og at en eventuell elektrifisering av jordbrukets maskinpark vil skje gradvis 

over tid og avhenge av utskiftingstakten i jordbrukets maskinpark. 
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Elektrifiseringspotensialet forutsetter at det for mange operasjoner vil være et behov for å 

enten lade opp traktoren eller skifte ut batteriet med et ferdig oppladet batteri etter fire timer. 

Det vil derfor være nødvendig for bonden å enten dra tilbake til gården eller å ha med seg et 

ekstra batteri ut på jordet. For de fleste vil dette trolig ikke medføre store ulemper, men for 

bønder som leier jord et stykke unna gården og samtidig ikke driver stort nok til at det er 

praktisk gjennomførbart å ta batteriet med ut på jordet, vil det trolig være nødvendig å finne 

en annen løsning enn en batterielektrisk traktor. DNV GL har ikke hatt mulighet til å hensynta 

dette i elektrifiseringspotensialet. 

Barrierer på veien mot et elektrisk landbruk 

Denne studien viser mulighetsrommet for elektrifisering og tilhørende utslippsreduksjoner, og 

beskriver samtidig at det er mange barrierer på veien dit. Det er i studien ikke tatt stilling til 

utskiftingstakten i traktorparken. Tempoet i utskiftingstakten i jordbrukets maskinpark vil 

påvirke graden og hastigheten på elektrifiseringen. Levetiden til en traktor er rundt 15 år og 

det er sannsynlig at en bonde som akkurat har anskaffet en dieseltraktor ikke vil anskaffe en 

tilsvarende elektrisk traktor med en gang batteriteknologien tillater det. 

Det er ingen store elektriske traktorer kommersielt tilgjengelig på markedet i dag. Til nå har 

de store maskinprodusentene kun presentert prototyper. Det er noen elektriske maskiner i 

bruk på norske gårder, men dette er små maskiner med begrenset motorkraft på et nivå langt 

fra hva som trengs for de mest effektkrevende operasjonene i landbruket. De viktigste 

traktorprodusentene for det norske markedet har hovedmarkedet sitt i Europa og USA. 

Dersom disse selskapene skal satse på videreutvikling av en elektrisk traktor avhenger det i 

stor grad av rammevilkår som stimulerer til bruk av elektrisitet i maskinparken i Europa og 

USA.  

Det norske traktormarkedet er lite sammenlignet med andre europeiske land. En barriere på 

kort sikt kan derfor være manglende interesse hos traktorprodusenter til å lansere nye 

modeller i Norge. Samtidig er Norge et foregangsland når det gjelder elektrifisering av 

transport, og det er flere som peker på at Norge kan være en aktuell pilot for uttesting av 

elektriske maskiner også til landbruket. Den norske elbilsatsingen er et godt eksempel på 

hvordan Norge som et lite land kan ha påvirkning på det internasjonale markedet ved 

introduksjon av ny teknologi. Trolig har det store salget av elektriske biler i Norge bidratt til å 

presse ned pris på batterier og elbiler over hele verden og dermed ført til større salg av 

elektriske biler i andre land (DNV GL, 2020). Erfaringen fra den norske elbilsatsingen viser at 

selv et lite marked kan være et interessant testmarked for store traktorprodusenter så fremt 

rammevilkårene er gode nok. 

Investeringskostnaden forbundet med en elektrisk traktor vil trolig også være en barriere for 

elektrifisering. Estimert forventet utvikling i kostnader for batterier vil bidra til å redusere 

investeringskostnaden, men resultatet fra denne studien viser at det trolig fortsatt vil være en 

merkostnad forbundet med å investere i en elektrisk traktor. I hvilken grad 

investeringskostnaden blir en barriere avhenger av subsidier eller avgifter.  
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2 INNLEDNING 

De siste årene har det vært et økende fokus på omstilling til lavutslippssamfunnet. Det har 

kommet flere rapporter som viser at verden vil stå overfor store utfordringer hvis dagens 

utslippsbane fortsetter og i 2018 kom rapporten fra IPCC (The Intergovernmental Panel on 

Climate Change) hvor det ble slått fast at en 2°C temperaturøkning, sammenlignet med en 

1,5°C temperaturøkning, vil ha alvorlige konsekvenser for økosystemer, mennesker og 

samfunn (IPCC, 2018). I følge IPCC må globale klimagassutslipp reduseres med 45 prosent 

innen 2030 sammenlignet med 2010 nivå for å unngå global oppvarming på over 1,5 °C. 

 

Utslipp fra landbruket 

Norge sine totale utslipp av klimagasser var i 2018 på 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter 

(CO2e). Jordbrukets andel av disse utslippene er på 4,5 millioner tonn CO2e (Statistisk 

Sentralbyrå, 2020) og er i all hovedsak knyttet til tarmgass fra husdyr, husdyrgjødsel og 

kunstgjødsel, hvor tarmgass fra husdyr står for de største utslippene. I tillegg til det som 

rapporteres under jordbruk i SSBs utslippsstatistikk, kommer utslipp fra arealbrukssektoren 

og utslipp knyttet til energibruk i jordbruket. Utslipp fra energibruk i jordbruket er knyttet til 

oppvarming, samt traktorer og andre maskiner og redskaper.  

Utslipp knyttet til traktorer og andre maskiner i jordbruket inngår som utslipp fra «traktorer, 

anleggsmaskiner og andre motorredskaper: diesel» under kilde 6 «luftfart, sjøfart, fisk og 

motorredskaper» i SSBs utslippsstatistikk. I følge SSB var utslippene fra «traktorer, 

anleggsmaskiner og andre motorredskaper: diesel» i 2018 på 2,4 millioner tonn CO2e 

(Statistisk Sentralbyrå, 2020). Hvor mye av dette som er knyttet til jordbruket er ikke oppgitt 

direkte i SSBs statistikk eller i rapportering til FNs klimakonvensjon. I rapport fra Teknisk 

beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket er utslippene knyttet til energibruk for 

traktorer og andre maskiner beregnet til å være på 0,29 millioner tonn CO2e (Kalbekken, 

2019). Dette er beregnet basert på registrert forbruk av diesel i jordbruket.  
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Figur 1 oppsummerer hvordan utslippene fordeler seg i jordbrukssektoren. 

 

 

 

Landbrukets forpliktelser 

Norge skal gjennom en stor omstilling de neste årene hvor landbrukssektoren vil være en 

viktig del. EU har satt mål om å redusere samlede utslipp av klimagasser med minst 40 

prosent fra 1990 til 2030. Utslippene skal tas både i kvotepliktig sektor og i ikke-kvotepliktig 

sektor. Kvotepliktig sektor vil si utslipp som omfattes av det europeiske kvotesystemet (EU 

ETS) som regulerer utslipp fra industri, kraftproduksjon, petroleumsvirksomhet og luftfart 

Figur 1 Jordbruksrelaterte klimagassutslipp i 2017 – utslipp til luft i millioner tonn CO2e 
(Kalbekken, 2019) 
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(Regjeringen, 2019). Ikke-kvotepliktig sektor vil si utslipp fra sektorene som ikke inngår i 

kvotesystemet, hovedsakelig transport, jordbruk, bygg og avfall, i tillegg til ikke-kvotepliktige 

utslipp fra industrien og petroleumsvirksomheten.  

Landbruket er en del av ikke-kvotepliktig sektor, hvor det frem til 2018 ikke var noen 

fastsatte mål om utslippsreduksjoner. I 2018 opprettet EU Innsatsfordelingsforordningen som 

fastsetter nasjonale utslippsmål for perioden 2021-2030 for EU-land for utslippene fra 

sektorene som ikke inngår i kvotesystemet (Regjeringen, 2019). Norge har bundet seg til et 

mål om å redusere utslippene som omfattes av innsatsfordelingen med 40% i 2030, 

sammenlignet med 2005. En del av utslippsreduksjonene skal tas i landbruket. 

I 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget en klimaavtale med 

regjeringa hvor partene forplikter seg til å redusere jordbrukets samlede klimagassutslipp med 

5 millioner tonn CO2-ekvivalenter (CO2e) fra 2021-2030 (Norges Bondelag, 2019). 

Utslippsforpliktelsen mot 2030 utgjør mer enn jordbrukssektorens samlede årlige 

klimagassutslipp. 

 

Status for elektrisk maskinpark i landbruket 

I dag finnes det ingen store elektriske traktorer kommersielt tilgjengelig på markedet. Det 

finnes noen elektriske maskiner i bruk på norske gårder, men dette er små maskiner med lav 

motorkraft som først og fremst er spesialisert på mindre effektkrevende oppgaver knyttet til 

produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Elektriske traktorer har hittil latt vente på seg. De 

største maskinprodusentene har de senere årene presentert prototyper, men de har ikke 

kommet i kommersielt salg. Årsaken til at elektrifisering ikke har nådd landbruket er trolig at 

energitetthet på batterier hittil ikke har vært tilstrekkelig for å elektrifisere traktoren uten for 

stort tillegg i vekt og volum.  

 

Fokus i studien 

Fokuset i denne studien rettes mot traktorer og maskiner i landbruket med utslipp på omkring 

0,29 millioner tonn CO2e i året. Studien konsentrer seg om operasjoner som skjer ute på 

jordene, da maskinparken på låven i stor grad er fossilfri. I dag er det traktoren og 

skurtreskeren som utfører tilnærmet alle operasjoner som skjer ute på jordene. 

Målet er å identifisere potensialet for å redusere utslipp ved å elektrifisere maskinparken. Da 

det ikke finnes elektriske traktorer i bruk i dag, er dette en potensialstudie som estimerer 

elektrifiseringspotensial ved å kombinere informasjon om dagens energiforbruk for ulike 

jordbruksoperasjoner med en forventning om teknologisk utvikling for batterier. Studien 

presenterer mulighetsrommet for elektrifisering og tar ikke stilling til om det i noen tilfeller er 

hensiktsmessig å benytte andre energibærere enn elektrisitet for å oppnå målet om 

utslippsreduksjon. 

Studien opererer med et forutsatt tidsskille for fremskritt i batteriteknologi i henholdsvis 2023 

og 2030. Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til både utvikling av batteriteknologi og 

kostnadsnivå, samt om traktorprodusenter vil satse på videreutvikling og kommersialisering 

av elektriske traktorer. 
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3 METODE 

I dette kapittelet gjør vi rede for metoden vi benytter for å komme frem til resultatene i 

rapporten. Figur 2 gir en oppsummering av metoden som er benyttet i studien for å komme 

frem til elektrifiseringspotensial og potensial for utslippsreduksjoner. Under figuren følger 

nærmere beskrivelse av metoden. 

 

 

Figur 2 Metode benyttet i analysen 

Antakelser 

Dagens energitetthet på batterier ble trukket frem som den største barrieren for elektrifisering 

av maskinparken da Rambøll på oppdrag av Miljødirektoratet analyserte potensialet for å 

elektrifisere traktoren i 2016 (Miljødirektoratet, 2016). Dette har blitt bekreftet av flere DNV 

GL har vært i kontakt med i løpet av denne studien. Forklaringen for dette er at traktorer har 

begrenset volum disponibelt for installasjon av større batteripakker. I tillegg er det viktig at 

batteripakken ikke medfører for stor tilleggsvekt slik at bonden unngår problemer med 

trykkskader på jorda. 

I 2030 vil trolig energitettheten for Li-ion batterier være rundt 300 Wh/kg (DNV GL, 2019), 

noe som innebærer en dobling i energitetthet sammenlignet med i dag. Det medfører at en 

elbil er i stand til å kjøre dobbelt så langt uten tillegg i vekt, mens en traktor kan utføre 

dobbelt så effektkrevende operasjoner sammenlignet med hva som er mulig med dagens 

batteriteknologi. Dette vil ha stor betydning for hvilke operasjoner som lar seg elektrifisere og 

danner en viktig antakelse når vi i denne studien estimerer potensial for elektrifisering. 

For å anslå hvilken batterikapasitet som vil være mulig for en traktor frem mot 2030, er det i 

denne studien tatt utgangspunkt i hva prototyper for elektriske traktorer har hatt av 

batterikapasitet til nå. Prototypen det er mest nærliggende å ta utgangspunkt i er prototypen 

John Deere presenterte på landbruksutstillingen Sima i Paris i 2016 (Traktor, 2016). Traktoren 

ble da presentert med en batteripakke på 130 kWh.  

I studien opererer vi med to tidshorisonter, vi ser på hva som er mulig i 2023 og hva som er 

mulig i 2030. Basert på prototypen fra John Deere og forventet utvikling i energitetthet på 

batterier frem mot 2030 er det estimert at en elektrisk traktor vil kunne bære et batteri på 

250 kWh i 2023 og 400 kWh i 2030 uten tillegg i vekt sammenlignet med prototypen fra John 

Deere. Traktorbatteriet vil da veie litt i overkant av ett tonn både i 2023 og 2030. 

I tillegg til antakelsen om hvilken batterikapasitet som er mulig for en elektrisk traktor, er det 

også antatt at elektrifiseringen må være praktisk gjennomførbar for bonden. Det vil si at 

bonden må ha mulighet til å operere traktoren i et minimum antall timer før den må lades 

eller batteriet må skiftes ut. I studien er det antatt at traktoren, gitt begrensning på 
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batterikapasitet, må kunne operere sammenhengende i minimum fire timer for at vi 

konkluderer med et mulighetsrom for elektrifisering. Etter fire timer er det tiltenkt at bonden 

har mulighet til å skifte batteri for å unngå ladetid.  

Data om traktoroperasjoner 

Grunnlaget for å beregne elektrifiseringspotensial og potensial for utslippsreduksjoner er å 

kartlegge dieselforbruk og timesforbruk for samtlige operasjoner traktoren i dag utfører. For 

data om dieselforbruk har vi basert oss på en rapport utgitt av Bioforsk (i dag NIBIO) som har 

innhentet data fra seks gårder som driver med korn (Bioforsk, 2013). I tillegg er det utført to 

dybdeintervjuer med norske bønder for å kvalitetssjekke tall og supplere med tall som gjelder 

spesifikt for produksjon av grovfôr. For data om timesforbruk til de ulike operasjonene på en 

gård i løpet av ett år har vi basert oss på data fra fire norske bønder gjennom kilder og 

intervjuer (Alve, 2015).  

Beregning av elektrifiseringspotensial  

I studien går vi gjennom samtlige operasjoner traktoren i dag utfører og konkluderer på 

elektrifiseringspotensial. For hver operasjon beregnes elektrifiseringspotensial ved å regne 

traktorens dieselforbruk om til strømbehov i en elektrisk traktor. Gitt energibehov for 

operasjonen og begrensning på batterikapasitet estimeres det om en elektrisk traktor har 

mulighet til å holde en sammenhengende driftstid på minimum fire timer. Hvis traktoren har 

mulighet til det for en gitt operasjon konkluderes det på elektrifiseringspotensial for 

operasjonen. 

Beregning av potensial for utslippsreduksjoner 

For å si noe om mulighet for utslippsreduksjoner som resultat av potensialet for elektrifisering, 

kartlegger vi hvor mange timer en «typisk gård» bruker på de ulike operasjonene i løpet av 

ett år. En typisk gård er i denne studien definert som en gård på 300 dekar som enten 

produserer grovfôr eller korn. Ved å kombinere data om timesforbruk med data om 

energiforbruk, er det mulig å beregne en fordeling av energibruk og dermed utslipp på de 

ulike operasjonene for en typisk gård. Til slutt er resultatet aggregert opp til nasjonale nivåer 

ved å justere den prosentmessige fordelingen av utslipp med den prosentmessige fordelingen 

av dyrket dekar for ulike jordbruksprodukter i Norge. 

Utslipp av klimagasser er i rapporten beregnet i CO2e. NOx-utslipp er holdt utenfor analysen.   

I beregningene har vi benyttet generiske utslippsfaktorer utarbeidet av det britiske 

miljøverndepartementet (GOV.UK , 2019). Omsetningskravet for bioinnblanding i diesel 

gjelder kun for biodrivstoff omsatt til veitrafikk. Traktorer og landbruksmaskiner er dermed 

ikke omfattet av dette kravet. 100% mineral diesel med utslippsfaktor på 2,69 kgCO2e/liter er 

derfor benyttet i beregning av utslipp.  
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4 ENERGIBEHOV OG UTSLIPP FOR TRAKTORPARKEN I ET 
TYPISK NORSK GÅRDSBRUK 

I denne delen av rapporten beregner vi energibehov og tilhørende utslipp tilknyttet 

traktorparken for et «typisk» gårdsbruk. Vi gir innledningsvis en spesifisering av hva vi mener 

med et typisk gårdsbruk. 

I beregningene har vi lagt til grunn innhentet data om energibehov for operasjonene fra sju 

gårdsbruk i Norge. I tillegg er det innhentet data om hvor mange timer et «typisk» gårdsbruk 

bruker på de ulike operasjonene. Det er benyttet en nedenfra og opp tilnærming, hvor vi har 

kombinert info om dieselforbruk per time, med data om timesforbruk i løpet av ett år, til å si 

noe om det totale energiforbruket til traktoroperasjoner på en «typisk» norsk gård.   

 

 Spesifisering av en «typisk» norsk gård 

 

4.1.1 Type gårdsbruk 

Totalt jordbruksareal i drift i Norge er 9,7 millioner dekar. I denne rapporten konsentrer vi oss 

om dekarene fulldyrket jord som er de dekarene hvor traktoren utfører arbeid. Innmarksbeite 

hvor grovfôr ikke høstes maskinelt er holdt utenfor dekarene vi har sett på i studien. Andel 

fulldyrket jord deles inn i grovfôr, korn og grønnsaker, frukt og bær, og utgjør totalt 7,8 

millioner dekar. Fordelingen mellom de ulike jordbruksproduktene er basert på informasjon fra 

Norges Bondelag og illustrert i Figur 3. 

Figur 3 Fordeling av dekar for jordbruksprodukter i norsk landbruk 
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Produksjon av grovfôr skjer gjerne i kombinasjon med husdyrhold og vil i praksis si 

produksjon av gress. Kornproduksjon kan være produksjon av bygg, hvete, havre og annet.  

Gitt fordelingen i Figur 3 kan et «typisk» norsk gårdsbruk være enten et gårdsbruk som 

produserer grovfôr eller et gårdsbruk som produserer korn. I denne rapporten har vi derfor 

regnet på energiforbruk og utslipp knyttet til begge disse gårdstypene. Da grønnsaker, frukt 

og bær utgjør en prosentmessig lav andel av dyrket jord i Norge, er det ikke gjort detaljerte 

beregninger for denne kategorien men gjort antakelser om energiforbruk per dekar basert på 

resultatene for grovfôr og korn. 

 

4.1.2 Størrelse på gårdsbruk 

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er gjennomsnittlig jordbruksareal for en norsk gård i 2019 

på 252 dekar (Statistisk sentralbyrå, 2019). Trenden i norsk jordbruk er at gårdsbrukene 

stadig blir større og derfor er det lagt til grunn en gjennomsnittsstørrelse på 300 dekar i 

studien.  

 

 

Figur 4 Trenden i norsk jordbruk er at gårdene stadig blir større. I dag er 
gjennomsnittsstørrelsen på 250 dekar.  
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Figur 5 viser en oversikt over bønders jordbruksareal. Som vi senere skal se er bønders 

jordbruksareal relevant i diskusjon om lønnsomhet ved å investere i en elektrisk traktor. 

 

Figur 5 Bønders jordbruksareal (antall gårdbrukere) 

 

 Traktoroperasjoner 

Traktoroperasjonene det er sett på i denne studien kan deles inn i fire hovedkategorier. Den 

første kategorien består av operasjoner som er knyttet til bearbeiding av jord som 

forberedelse til ny sesong og omtales som «jordbearbeiding». I kategorien inngår 

operasjonene pløying, steinplukking, slodding, harving, kalking og tromling. Den neste 

kategorien består av operasjoner som gjennomføres etter at jorden er klargjort, og omtales 

som «såing, gjødsling og spredning av plantevernmidler». I denne kategorien inngår 

operasjonene såing, kombinert såing og gjødsling, spredning av kunstgjødsel, spredning av 

husdyrgjødsel og spredning av plantevernmidler. I den tredje kategorien som omtales som 

«høsting» inngår alle operasjoner knyttet til høsting av grovfôr eller korn. For grovfôr vil dette 

si operasjonene slåing av gress, raking, pressing av rundballer og transport av rundballer. For 

kornproduksjon inngår operasjonen tresking av korn. I den siste og fjerde kategorien som 

omtales som «kjøring og stasjonære oppgaver» inngår generell bruk av traktoren som 

fremkomstmiddel på gården, samt bruk av motoren som dieselaggregat til enkle stillestående 

operasjoner som for eksempel kløyving av ved. 
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4.2.1 Jordbearbeiding 

«Pløying» er som regel den første jordbearbeidingsoppgaven som gjøres etter at avlingen er 

høstet, og innebærer å vende, løsne og smuldre den sammenpakkede matjorden (Store 

Norske Leksikon, 2019). Etter pløying er det flere oppgaver som utføres i forbindelse med 

våronna. Ofte plukkes det bort overflødig stein i en operasjon vi kaller «steinplukking». 

Deretter utføres gjerne en operasjon som kalles «slodding», som vil si å jevne ut overflata 

uten å rive opp stein (Landbruksrådgivning, 2019). En annen stor operasjon i våronna er 

«harving», som innebærer å smuldre, jevne og blande jorden, ofte etter pløying. Harving 

forbereder jorden til såing eller planting (Leksikon, 2019). Deretter utføres «kalking», som vil 

si å tilføre kalk til jorden med det formål å minske surheten på jorden. Til slutt kan en 

trommel brukes til «tromling» før såing på løs jord for å sikre at frøet ikke kommer for dypt i 

jorden (Landbruksrådgivning, 2019).  

 

4.2.2 Såing, gjødsling og spredning av plantevernmidler 

Såing er den første operasjonen som blir gjort etter at jorden er ferdig bearbeidet. Videre skal 

gjødsel spres på jordet, gjerne flere ganger i løpet av en sesong. På våren brukes det gjerne 

kunstgjødsel, mens bønder som driver med kyr også sprer gjødsel fra husdyrene på jordet. 

Såing og gjødsling kan enten gjøres som enkeltstående operasjoner, eller som en kombinert 

operasjon. I denne rapporten omtales det å så uten gjødsel som «såing», gjødsling med 

kunstgjødsel (mineralgjødsel) omtales som «spredning av kunstgjødsel», kombinert såing og 

gjødsling med kunstgjødsel omtales som «såing og gjødsling». I produksjon av grovfôr 

benyttes gjerne husdyrmøkk som gjødsel, og dette blir i rapporten omtalt som «spredning av 

husdyrgjødsel».  

 

4.2.3 Høsting 

Innhøsting gjøres litt ulikt avhengig av om jordbruksproduktet er grovfôr eller korn. For 

høsting av grovfôr er det primært fire viktige operasjoner som inngår. Det starter med «slåing 

av gress» før gresset ofte samles sammen i en streng ved hjelp av «raking». Deretter 

benyttes et redskap til å presse gresset i rundballer som i rapporten kalles «pressing av 

rundballer», før gresset til slutt fraktes tilbake til gården i en operasjon vi kaller «transport av 

rundballer».  

For høsting av korn benyttes nesten alltid en skurtresker. En skurtresker er en høstemaskin 

som i en enkelt operasjon skjærer, tresker og renser kornet. Ferdig rensede frø eller korn 

samles i en tank i treskeren, før det skrus ut av treskeren over i en traktortilhenger (leksikon, 

2019). «Tresking av korn» er den eneste operasjonen omtalt i rapporten som ikke utføres av 

traktoren.  

 

4.2.4 Kjøring og stasjonære oppgaver 

Den fjerde og siste kategorien inneholder kun en operasjon og omfatter bruk av traktoren som 

fremkomstmiddel på gården og i områdene rundt, samt bruk av motoren som dieselaggregat 

til enkle stasjonære operasjoner som for eksempel kløyving av ved.  
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 Beregning av energiforbruk for traktoroperasjoner 

Traktoren brukes i dag til mange ulike operasjoner og det er stor variasjon i hvor 

effektkrevende de ulike operasjonene er. Hvor effektkrevende en operasjon er avgjør hvor 

lenge det er mulig å operere en fremtidig elektrisk traktor med en gitt batterikapasitet, og er 

derfor et viktig grunnlag for den videre analysen av elektrifiseringspotensial. Figur 6 viser 

dieselforbruk per time for de ulike operasjonene vi har sett på i denne studien.  

 

Kjøring og stasjonære oppgaver, transport av rundballer, raking, såing og tromling er de 

minst effektkrevende operasjonene i jordbruket, mens tresking, pløying, harving, slodding og 

kalking har høyt energiforbruk per time. 

Energiforbruket til en gitt operasjon er avhengig av flere faktorer. Den viktigste faktoren er 

hvilken motorkapasitet som benyttes for operasjonen. For å illustrere dette er det nyttig å ta 

et eksempel hvor vi sammenligner en bonde som bruker en kraftig traktor på 160 hk til en gitt 

operasjon og en bonde som bruker en mindre kraftig traktor på 110 hk til samme operasjon. 

Totalt vil de to bøndene kanskje bruke tilnærmet like mye drivstoff per dekar for å 

gjennomføre operasjonen, men de to bøndene vil imidlertid ikke bruke like mye drivstoff per 

time. Bonden med den kraftige traktoren vil dekke mer areal i løpet av en time og naturligvis 

også bruke mer drivstoff per time. Figur 6 er basert på data fra sju gårdsbruk hvor det 

benyttes litt ulike traktorstørrelser til operasjonene. Det er derfor inkludert et 

Figur 6 Dieselforbruk for jordbruksoperasjoner 
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usikkerhetsspenn som illustrerer variasjon i drivstofforbruk per time fra datagrunnlaget som 

er benyttet. 

Det er også andre faktorer enn kapasiteten til traktoren som spiller inn på hvor mye diesel 

traktoren forbruker for en gitt operasjon. En viktig faktor som avgjør dieselforbruket til 

jordbearbeidingoperasjoner er jordsmonn og hvor dypt redskapet bearbeider jorden. Under 

pløying, som er en av de mest effektkrevende operasjonene i jordbruket, vil for eksempel en 

bonde som pløyer med 30 cm dybde i tung jord ha et høyere dieselforbruk per time 

sammenlignet med en bonde som pløyer med 15 cm dybde i lett jord. Helning og krumning på 

jordet er også faktorer som spiller inn på dieselforbruket. Disse faktorene ligger også bak 

usikkerhetsspennet i figuren. 

 

 Beregning av energiforbruk og utslipp fra en typisk norsk 

gård 

 

4.4.1 Gård som produserer grovfôr 

I dette avsnittet beregnes energibruk og utslipp fra traktoren for en «typisk» gård som 

produserer grovfôr i Norge. Dette beregnes ved å kombinere informasjon om hvor mange 

timer som går med til operasjonene i løpet av ett år med informasjon om hvor effektkrevende 

de ulike operasjonene er fra Figur 6. 

For den videre beregningen benytter vi oss av data fra totalt tre gårder som driver med 

grovfôrproduksjon (Alve, 2015). Gård 1 har jordbruksareal på 300 dekar og ligger i Troms, 

gård 2 har jordbruksareal på 1100 dekar og ligger i Rogaland og gård 3 har jordbruksareal på 

880 dekar og ligger i Oppland. Tabell 1 presenterer timeforbruket til de tre gårdene for de 

ulike operasjonene.  
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Tabell 1 Oversikt over timesforbruk for operasjoner i løpet av ett år  

 
Gård 1 Gård 2 Gård 3 Gjennomsnittlig 

fordeling av timer 

Pløying 15 40 6 2 % 

Slodding  0 15 17 2 % 

Steinplukking 6 20 0 1 % 

Harving 2 5 0 0 % 

Kalking 0 5 0 0 % 

Tromling  1 7 7 1 % 

Såing 0 36 4 1 % 

Såing og gjødsling 160 0 0 15 % 

Spredning av kunstgjødsel 0 500 7 8 % 

Spredning av husdyrgjødsel 0 264 30 6 % 

Spredning av plantevernmidler 0 10 14 1 % 

Tresking av korn 0 0 0 0 % 

Slåing av gress 22 148 60 9 % 

Raking 11 72 22 4 % 

Pressing av rundballer 37 249 75 13 % 

Transport av rundballer 80 531 167 28 % 

Kjøring og stasjonære oppgaver 33 190 41 9 % 

Totalt 367 2092 449 100 % 

 

Det er spesielt oppgaver knyttet til gjødsling og høsting av grovfôr som er arbeidsintensive 

operasjoner. Timesforbruk til gjødsling skyldes blant annet at husdyrgjødsel som regel skal 

spres på jordet i tillegg til at det gjødsles med kunstgjødsel. Timesforbruk knyttet til høsting 

skyldes at det ofte gjennomføres 2-3 slåtter per sesong.  
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Ved å kombinere data om timesforbruk fra Tabell 1 med data om hvor effektkrevende de ulike 

operasjonene er fra Figur 6, beregnes et typisk årlig forbruk av diesel per dekar for en gård 

som produserer grovfôr. I Tabell 2 presenteres dette, sammen med tilhørende energibehov og 

utslipp for en typisk gård på 300 dekar. 

 

Tabell 2 Årlig energibehov og utslipp fra en typisk gård som produserer grovfôr 

 Forbruk diesel per 

dekar (l/da) 

Forbruk diesel 

(l) 

Utslipp i dag 

(kg CO2e) 

Fordeling av 

utslipp 

Pløying 0,60 179 480 5 % 

Slodding  0,22 66 179 2 % 

Steinplukking 0,16 49                      133                     1 % 

Harving 0,07 22 60 1 % 

Kalking 0,03 10 26 0 % 

Tromling  0,05 14 37 0 % 

Såing 0,08 25 66 1 % 

Såing og gjødsling 2,05 616 1 655 16 % 

Spredning av kunstgjødsel 1,61 484 1 301 12 % 

Spredning av husdyrgjødsel 1,53 458 1 231 12 % 

Spredning av plantevernmidler 0,09 26 70 1 % 

Tresking av korn - - - 0 % 

Slåing av gress 1,38 415 1 115 11 % 

Raking 0,24 72 195 2 % 

Pressing av rundballer 2,76 829 2 228 21 % 

Transport av rundballer 1,67 502 1 350 13 % 

Kjøring og stasjonære oppgaver 0,57 171 460 4 % 

Totalt 13,13 3 939 10 585 100 % 

 

En gård på 300 dekar som produserer grovfôr forbruker ca 4000 liter diesel og slipper ut ca 

10,6 tonn CO2e hvert år. Tabell 2 viser at en del utslipp kommer fra såing og gjødsling, som 

forklares med at det gjødsles en god del for grovfôr, gjerne med kunstgjødsel om våren samt 

spredning av husdyrgjødsel på jordet i løpet av sesongen. Spredning av husdyrgjødsel er en 

effektkrevende oppgave og har høyt energibruk per time. Tabellen viser også at en høy 

prosentandel av utslippene kommer fra innhøsting. Dette skyldes som tidligere nevnt at det 

gjennomføres flere slåtter i løpet av en sesong, men også at flere av oppgavene knyttet til å 

slå gress er effektkrevende operasjoner. Det er begrenset utslipp for operasjoner knyttet til 

jordbearbeiding, som i stor grad skyldes at det ikke er vanlig å pløye og harve alle dekar hvert 

år for grovfôr. 
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Figur 7 oppsummerer hvordan utslippene fra maskinparken på en typisk gård som produserer 

grovfôr fordeler seg på operasjoner. 

 

 

Figur 7 Estimert fordeling av utslipp knyttet til maskinpark for en typisk gård som produserer 
grovfôr 
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4.4.2 Gård som produserer korn 

I dette avsnittet beregnes energibruk og utslipp fra traktoren for en typisk gård som 

produserer korn i Norge. Fremgangsmåten er tilsvarende som for grovfôr. 

For den videre beregningen benyttes data fra to gårder som driver med produksjon av korn 

(Alve, 2015). Gård 1 har jordbruksareal på 1700 dekar og ligger i Verdal og gård 2 har 

jordbruksareal på 2900 dekar og ligger i Ås. Tabell 3 presenterer timeforbruket til de to 

gårdene for de ulike operasjonene. 

 

Tabell 3 Oversikt over timesforbruk for operasjoner i løpet av ett år  

 
Gård 1 Gård 2 Gjennomsnittlig 

fordeling av timer 

Pløying 200 150 17 % 

Slodding  20 0 1 % 

Steinplukking 20 70 3 % 

Harving 100 500 21 % 

Kalking 0 0 0 % 

Tromling  25 100 4 % 

Såing 0 0 0 % 

Såing og gjødsling 100 200 12 % 

Spredning av kunstgjødsel 20 30 2 % 

Spredning av husdyrgjødsel 0 0 0 % 

Spredning av plantevernmidler 100 200 12 % 

Tresking av korn 166 283 18 % 

Slåing av gress 0 0 0 % 

Raking 0 0 0 % 

Pressing av rundballer 0 0 0 % 

Transport av rundballer 0 0 0 % 

Kjøring og stasjonære 

oppgaver 

75 153 9 % 

Totalt 826 1687 100 % 

 

For kornproduksjon er det operasjonene knyttet til jordbearbeiding som skiller seg ut som 

spesielt arbeidsintensive. Det er vanlig å pløye og/eller harve alle dekarene på gården hvert år 

og det går derfor med mange timer til å gjøre jordet klar for en ny sesong. Det er begrenset 

arbeid knyttet til å gjødsle og så, noe som skyldes at bonden ofte legger gjødsel ut sammen 

med frøet og dermed sparer en operasjon. Høsting av kornet er en arbeidsintensiv oppgave og 

utføres i dag som regel av en skurtresker som utfører hele høstingen i en enkelt operasjon 

hvor den skjærer, tresker og renser kornet, før det ferdig rensede kornet samles i en tank i 

treskeren.  

Ved å kombinere data om timesforbruk fra Tabell 3 med data om hvor effektkrevende de ulike 

operasjonene er fra Figur 6, beregnes årlig forbruk av diesel per dekar for en gård som 

produserer korn. I Tabell 4 presenteres dette, sammen med tilhørende energibehov og utslipp 

for en gård på 300 dekar. 
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Tabell 4 Årlig energibehov og utslipp fra en typisk gård som produserer korn 

 Forbruk diesel per 

dekar (l/da) 

Forbruk diesel (l) Utslipp i dag (kg 

CO2e) 

Fordeling av utslipp 

Pløying 1,63 489 1 315 20 % 

Slodding  0,12 36 96 1 % 

Steinplukking 0,23 70                     188                      3 % 

Harving 2,31 692 1 859 28 % 

Kalking - - - 0 % 

Tromling  0,19 56 152 2 % 

Såing - - - 0 % 

Såing og gjødsling 0,74 221 595 9 % 

Spredning av kunstgjødsel 0,12 35 93 1 % 

Spredning av husdyrgjødsel - - - 0 % 

Spredning av plantevernmidler 0,67 202 542 8 % 

Tresking av korn 1,87 562 1 509 23 % 

Slåing av gress - - - 0 % 

Raking - - - 0 % 

Pressing av rundballer - - - 0 % 

Transport av rundballer - - - 0 % 

Kjøring og stasjonære 

oppgaver 

0,25 75 202 3 % 

Totalt 8,13 2 438 6 550  

 

En typisk gård på 300 dekar som produserer korn forbruker ca 2400 liter diesel og slipper ut 

ca 6,6 tonn CO2e hvert år. Tabell 4 viser at de store utslippene kommer fra jordbearbeiding, 

som forklares med at bonden utfører effektkrevende operasjoner som pløying og/eller harving 

for alle dekar hvert år. Videre står korntresking for en betydelig del av utslippene og skyldes 

at mange timer går med til dette hvert år samt at skurtreskeren har høyt dieselforbruk per 

time. Såing, gjødsling og spredning av plantevernmidler står totalt for mindre utslipp 

sammenlignet med grovfôrproduksjon, og skyldes at det gjødsles mindre for kornproduksjon.  
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Figur 8 oppsummerer hvordan utslippene fra maskinparken på en typisk gård som produserer 

korn fordeler seg på operasjoner. 

 

 

 

4.4.3 Gård som produserer grønnsaker, frukt og bær 

Grønnsaker, frukt og bær utgjør kun 2 prosent av fulldyrket jord i Norge. Det er derfor ikke 

gjort detaljerte beregninger for denne kategorien, men gjort antakelser om energiforbruk per 

dekar basert på resultatene fra grovfôr og korn. 

En gård som produserer grovfôr har et gjennomsnittlig forbruk av diesel per dekar på 13,13 

liter/dekar, mens en gård som produserer korn har et gjennomsnittlig forbruk av diesel per 

dekar på 8,13 liter/dekar. Basert på samtaler med folk i bransjen er det antatt at grønnsaker, 

frukt og bær har et noe høyere dieselforbruk per dekar. Årsaken til dette er at produksjonen 

foregår mer konsentrert. Dieselforbruk per dekar for grønnsaker, frukt og bær antas i denne 

studien å ligge rundt 20 liter/dekar. 

  

Figur 8 Estimert fordeling av utslipp knyttet til maskinpark for en typisk gård som produserer 
korn 
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5 POTENSIAL FOR ELEKTRIFISERING OG UTSLIPPSKUTT 

I kapittel 4 ble energiforbruk og tilhørende utslipp fra en typisk gård beregnet. I dette 

kapittelet aggregerer vi tallene til nasjonale nivå for å si noe om hvordan utslippene fordeler 

seg mellom de ulike jordbruksproduktene grovfôr, korn og grønnsaker, frukt og bær. Videre 

estimerer vi potensialet for elektrifisering av jordbruksoperasjoner og hvordan dette kan bidra 

til nasjonale utslippskutt. 

 

 Årlig estimert fordeling av utslipp fra maskinparken 

I kapittel 4.4 estimerte vi de årlige utslippene fra maskinparken hos en typisk gård som 

produserer grovfôr til å være ca 10,6 tCO2e og de årlige utslippene fra maskinparken hos en 

typisk gård som produserer korn til å være ca 6,6 tCO2e. Ved å hensynta arealfordelingen 

mellom de ulike jordbruksproduktene fordeler de nasjonale utslippene fra maskinparken i 

jordbruket seg slik:  

 

 

Ca 71 prosent av utslippene (206 000 tCO2e) er estimert til å komme fra produksjon av 

grovfôr, 26 prosent (75 000 tCO2e) fra produksjon av korn og 3 prosent (9 000 tCO2e) fra 

produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Hovedgrunnen til at utslippene fra produksjon av de 

Figur 9 Estimert årlig fordeling av utslipp fra maskinparken i landbruket (1000 tCO2e) 
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tre jordbruksproduktene fordeler seg ulikt er arealfordelingen mellom dem. Som vi så i 

kapittel 4.1.1 er det 4,8 millioner fulldyrket dekar grovfôrproduksjon i Norge, 2,8 millioner 

dekar kornproduksjon og 0,1 millioner dekar til grønnsaker, frukt og bær. I tillegg er det som 

vist i kapittel 4.4 forskjell i energiforbruk og utslipp per dekar for de ulike 

jordbruksproduktene. 

Hvis man sammenligner fordeling av utslipp mellom jordbruksoperasjoner for grovfôr og korn, 

ser man at det er kategorien «såing, gjødsling og spredning av plantevernmidler» og 

«høsting» som utgjør de store utslippene for grovfôr, mens det er kategorien 

«jordbearbeiding» som utgjør de store utslippene for korn. Årsaken til at en større andel av 

utslippene er knyttet til såing, gjødsling og spredning av plantevernmidler for grovfôr, er at 

det gjødsles mer for en gård som produserer grovfôr. I tillegg til kunstgjødsel, skal også 

husdyrgjødsel spres på jordene. Grunnen til at en større andel av utslippene kommer fra 

høsting for grovfôr er at det gjennomføres flere slåtter i løpet av ett år, mens kornet høstes 

kun en gang i året. For korn utgjør jordbearbeiding en stor andel av utslippene, og grunnen til 

dette er at alle dekar pløyes og/eller harves hvert år, mens en bonde som produserer grovfôr 

ofte lar det gå flere år mellom hver gang disse operasjonene utføres. 

 

 Elektrifiseringspotensial for jordbruksoperasjoner 

 

5.2.1 Forutsetninger og antakelser 

Det er volumet og vekten på batteriet som antas å være den begrensende faktoren for hvilke 

traktorstørrelser det er mulig å elektrifisere. I praksis vil det si at elektrifisering av traktoren 

ikke kan medføre at traktoren blir for tung eller at batteriet tar opp for stort volum. 

Antakelsen er basert på en studie skrevet av Rambøll på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2016, 

hvor det ble konkludert med at det er vanskelig å elektrifisere de største traktorene da det vil 

kreve batterier som medfører et betydelig tilleggsvolum for traktoren (Miljødirektoratet, 2016).  

Antakelsen er videre bekreftet av flere fra bransjen i løpet av arbeidet med denne studien. 

Årsaken til at batteriet ikke kan medføre for stort volum og vekt er fordi det ikke er plass i 

traktoren og fordi det kan medføre problemer med jordpakking. Jordpakking skjer når trykket 

på jorda er større enn jordas bæreevne og kan resultere i alvorlige og langvarige 

strukturskader. Konsekvenser av jordpakking kan være forminsket næringsopptak og dårlig 

gjødselutsnyttelse, rotskader, redusert jordbruktbarhet og avlingspotensial, samt kortere 

vekstperiode. 
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Figur 10 For å hindre skade på jorda er det avgjørende at elektrifisering ikke medfører en stor 
tilleggsvekt for traktoren 

 

Å sette grensen for hvor stor tilleggsvekt jorda kan tåle eller hvor stort volum som er 

tilgjengelig for batteri i en traktor er ingen enkel øvelse. I denne studien er det valgt å ta 

utgangspunkt i hva prototyper for elektriske traktorer har hatt av batterikapasitet til nå, med 

antakelse om hvordan energitettheten til batterier sannsynligvis vil utvikle seg frem mot 2030. 

Prototypen det er mest nærliggende å ta utgangspunkt i er prototypen John Deere presenterte 

på landbruksutstillingen Sima i Paris i 2016. Traktoren ble da presentert med en batteripakke 

på 130 kWh. Siden 2016 har det vært utvikling i energitetthet på batterier, og det er ventet at 

energitettheten vil doble seg frem mot 2030 sammenlignet med i dag (DNV GL, 2019). En slik 

utvikling i energitetthet kan være med på å doble rekkevidden til elbiler sammenlignet med i 

dag, men vil trolig også bidra til elektrifisering av kjørtøy som til nå har vist seg vanskelig å 

elektrifisere, deriblant tyngre kjøretøy og landbruksmaskiner. Med utgangspunkt i prototypen 

fra John Deere fra 2016 og forventningene om utvikling i energitetthet frem mot 2030 er det i 

denne studien estimert at det vil være mulig for en elektrisk traktor å ha batteri på 250 kWh 

og 400 kWh i henholdsvis 2023 og 2030 uten større tillegg i vekt sammenlignet med 

prototypen til John Deere fra 2016. 

Den andre viktige forutsetningen som er satt for analysen gjelder driftstid per lading. Det er 

lagt vekt på at det skal være mulig å bytte til en elektrisk traktor uten at det medfører store 

ulemper for bonden i det daglige arbeidet. I studien er det derfor forutsatt at traktoren må ha 

mulighet til å operere i minst fire sammenhengende timer uten lading eller bytte av batteri før 
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det konkluderes med at operasjonen kan elektrifiseres. I praksis vil det si at for en operasjon 

hvor 250 kWh batterikapasitet ikke er tilstrekkelig for å operere traktoren i minst fire timer, så 

konkluderes det med at det ikke er mulig å elektrifisere operasjonen i 2023. 

I tillegg til antakelsene som nå er nevnt er følgende antakelser lagt til grunn: 

- Det er antatt et potensial for reduksjon i tomgangskjøring. Dette gjelder uavhengig av 

elektrifisering, men potensialet er antatt større for en elektrisk traktor da en elektrisk 

motor ikke går på tomgang på samme måte som en dieseltraktor. Antatt 

energibesparelse med mindre tomgangskjøring er satt til 15 prosent. 

- Effektivisering (redusert energibruk) som følge av at en elektrisk motor er mer effektiv 

enn en dieselmotor er satt til 67 prosent. 

- Batteriet er dimensjonert med 1,5 ganger energibehov for å ivareta behov for 

optimalisert lading og bruk, samt tap av kapasitet over levetiden. 

- Teoretisk energiinnhold i diesel er 35,98 MJ/liter 

- Teoretisk energiinnhold i elektrisitet er 3,6 MJ/kWh 
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5.2.2 Resultat 

Basert på innhentet data om hvor effektkrevende de ulike operasjonene er har vi regnet ut 

hvor lenge en elektrisk traktor vil ha mulighet til å operere gitt en begrensning i 

batterikapasitet på 250 kWh og 400 kWh i henholdsvis 2023 og 2030. Resultatet er vist i Figur 

11. Som tidligere diskutert er det usikkerhet knyttet til drivstofforbruk per time for de ulike 

operasjonene, som dermed også utgjør en usikkerhet for hvor lenge det vil være mulig å 

operere en elektrisk traktor for en gitt operasjon. Usikkerhet knyttet til hvor lang driftstid det 

vil være på traktoren i henholdsvis 2023 og 2030 med en gitt batterikapasitet er illustrert med 

usikkerhetsspenn i figuren.  

Figur 11 Driftstid for en elektrisk traktor i 2023 og 2030 
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Gitt forutsetningen om at det er mulig å elektrifisere alle operasjoner hvor batterikapasiteten 

tillater at traktoren kan operere i minst fire sammenhengende timer, er det i 2023 mulig å 

elektrifisere operasjonene steinplukking, såing og gjødsling, spredning av plantevernmidler, 

spredning av kunstgjødsel, tromling, såing, raking, transport av rundballer samt kjøring og 

stasjonære oppgaver. Dette er operasjoner vi tidligere har sett er mindre effektkrevende 

operasjoner, hvor de fleste er knyttet til overflatebehandling av jorden. Fra og med 2030 viser 

resultatet at det er mulig å drifte den elektriske traktoren i fire timer for alle operasjoner, 

altså tillater teknologien elektrifisering av samtlige operasjoner. Dette inkluderer også 

operasjoner knyttet til jordbearbeiding og høsting, som regnes som de mest effektkrevende 

operasjonene som utføres i landbruket. 
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 Estimert potensial for utslippsreduksjon 

I kapittel 5.2 fikk vi se at det er mulig å elektrifisere de lettere operasjonene knyttet til 

overflatebehandling av jorden allerede fra 2023. I 2030 er det mulig å elektrifisere også de 

mer effektkrevende operasjonene knyttet til jordbearbeiding og høsting.  

Ved å kombinere konklusjon om elektrifiseringspotensial for enkeltoperasjoner med 

informasjon om hvordan utslippene i dag fordeler seg på de ulike operasjonene for et typisk 

gårdsbruk, estimerer vi hvordan elektrifiseringen har potensial til å påvirke nasjonale utslipp 

knyttet til maskinparken i landbruket. For grønnsaker, frukt og bær er det antatt at de fleste 

operasjoner er lite effektkrevende og dermed kan elektrifiseres fra og med 2023.   

Estimert potensial for utslippskutt som resultat av elektrifisering av maskinparken er vist i 

Figur 12. 

 

 

Figuren viser potensial for utslippsreduksjon forutsatt antakelsen om at bonden bytter til en 

elektrisk traktor når batteriteknologien muliggjør en sammenhengende driftstid på minimum 

Figur 12 Estimert potensial for utslippsreduksjon som resultat av elektrifisering av 

maskinparken i landbruket (1000 tCO2e) 
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fire timer. DNV GL har ikke hatt mulighet til å hensynta traktorbestandens aldersfordeling i 

estimering av elektrifiseringspotensial. Det understrekes derfor at potensialet illustrert i Figur 

12 utgjør mulighetsrommet for utslippsreduksjoner, og at en eventuell elektrifisering av 

jordbrukets maskinpark vil skje gradvis over tid og avhenge av utskiftingstakten til 

maskinparken. Levetiden til en traktor er rundt 15 år og det er sannsynlig å forvente at 

bøndene som nylig har anskaffet en dieseltraktor ikke vil anskaffe en tilsvarende elektrisk 

traktor med en gang teknologien tillater det. I tillegg er det slik at selv om batteriteknologien 

vil tillate å elektrifisere selv de mest effektkrevende operasjonene i landbruket, er det usikkert 

hvor raskt markedet vil følge etter med traktorer i kommersielt salg. 

Som det ble illustrert i Figur 11 forutsetter elektrifiseringspotensialet at det for mange 

operasjoner vil være et behov for å enten lade opp traktoren eller skifte ut batteriet med et 

ferdig oppladet batteri etter fire timer. Det vil derfor være nødvendig for bonden å enten dra 

tilbake til gården eller å ha med seg et ekstra batteri ut på jordet. For de fleste vil dette trolig 

ikke medføre store ulemper, men for bønder som leier jord et stykke unna gården og samtidig 

ikke driver stort nok til at det er praktisk gjennomførbart å ta batteriet med ut på jordet, vil 

det trolig være nødvendig å finne en annen løsning enn en batterielektrisk traktor. DNV GL har 

ikke hatt mulighet til å hensynta dette i elektrifiseringspotensialet. 

Beskrivelse av barrierer på veien mot et elektrisk landbruk er beskrevet i kapittel 7. 
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6 LØNNSOMHETSANALYSE 

Til nå har potensialet for elektrifisering av maskinparken i landbruket blitt diskutert. I denne 

delen av rapporten gir vi en indikasjon på hva det kan koste bonden å investere i en elektrisk 

traktor. Utregningen er overordnet og det er stor usikkerhet knyttet til beregningen da det 

ikke finnes store elektriske traktorer kommersielt tilgjengelig på markedet. Resultatet bør 

derfor ikke tolkes som en fasit på hva det vil koste bonden å bytte ut sin dieseldrevne traktor 

med en elektrisk traktor, men danne grunnlag for en god diskusjon rundt hvilke virkemidler 

som kan være egnet for at bøndene skal ta i bruk elektriske traktorer når de kommer på 

markedet. 

 Om utregningen 

I utregning av hva det koster bonden å investere i en elektrisk traktor sammenlignet med en 

dieseltraktor er det også her regnet på en typisk gård, det vil si en gård på 300 dekar som 

enten produserer grovfôr eller korn.  

Samtaler med bønder har vist at det er rimelig å anta at de fleste bønder har minst èn traktor 

for lettere oppgaver (ca 110 hk) og èn større traktor for tyngre oppgaver (ca 160 hk) på 

gården. Det er derfor regnet på lønnsomheten ved å investere i henholdsvis en 110 hk traktor 

og en 160 hk traktor, hvor 110 hk traktoren dekker de mindre effektkrevende operasjonene 

som kan elektrifiseres i 2023 og 160 hk traktoren dekker resten av operasjonene som ikke lar 

seg elektrifisere før i 2030. 

Det er i dag ingen store elektriske traktorer kommersielt tilgjengelig på markedet og dermed 

ingen pris å basere analysen på. Lønnsomhetsanalysen for elektrisk traktor er derfor basert på 

at en elektrisk traktor vil koste det en dieseltraktor koster i dag, med tillegg for batteripakker 

og nødvendig infrastruktur. Av investeringer som kommer i tillegg med en elektrisk traktor 

sammenlignet med en dieseltraktor er følgende lagt til grunn i analysen:   

- To batteripakker. Samtaler med bønder viser at ladetid vil være en stor barriere for 

elektrifisering. Det er derfor antatt at bonden må ha mulighet til å bytte batteri i løpet 

av arbeidsdagen for å unngå ladetid. Ved investering i en 110 hk elektrisk traktor er 

det nødvendig å kjøpe to batteripakker på 250 kWh og ved investering i en 160 hk 

elektrisk traktor er det nødvendig å kjøpe to batteripakker på 400 kWh.  

- Stasjonært batteri på låven. Samtaler med flere nettselskaper viser at de fleste 

gårder har det de trenger av effekt til dagens bruk og at en effektøkning grunnet 

elektrifisering av traktorparken for mange bønder vil medføre betydelig anleggsbidrag. 

For noen gårdsbruk vil det være mulig å ta ut nødvendig effekt uten store investeringer, 

mens det til andre steder må bygges lange strekk med høyspent, i tillegg til nettstasjon 

og lavspent installasjon. For å unngå store nettinvesteringer er det derfor antatt at 

bonden investerer i et stasjonært batteri på låven slik at det ikke blir nødvendig å 

belaste nettet med høy effekt. Det er antatt at ompakking av tidligere bilbatterier til 

stasjonær energilagring i fremtiden vil være rimelig og en mulighet for en norsk gård. 

- Ladestasjon. Det er antatt at bonden lader traktorbatteriene fra arbeidsdagen er over 

og frem til morgenen. Det er derfor nødvendig å investere i en ladestasjon som kan 

levere nødvendig effekt for at batteriene er ferdig oppladet om morgenen. Ved 

investering i en medium traktor (110 hk) er det lagt til grunn en 22 kW lader og ved 

investering i en stor traktor (160 hk) traktor er det lagt til grunn en 36 kW lader. 
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Figur 13 oppsummerer hvilke antakelser som er lagt til grunn i lønnsomhetsanalysen. 

 

Pris for traktorer og servicekostnad er basert på samtaler med Felleskjøpet, pris for diesel, 

CO2 avgift og levetid for traktorer er basert på samtaler med Bondelaget, pris for batteri i 

2030 er basert på Bloomberg sin estimerte utvikling (Bloomberg, 2019), pris for strøm er 

basert på Lyse og Enova sine nettsider (Lyse, 2019) (Enova, 2019), pris for ladeinfrastruktur 

og virkningsgrader er basert på DNV GL sin erfaring.  

Det er regnet på hva det koster bonden å kjøpe en medium og stor dieseltraktor, og en 

medium og stor elektrisk traktor, i innkjøpsår 2030. Nåverdien av akkumulerte kostnader 

(investeringskostnad og driftskostnader over levetiden) er beregnet og alle kostnader er 

oppgitt i nominelle verdier. Det er antatt fullt fradrag for mva ved innkjøp av traktor i begge 

tilfeller da bonden bruker traktoren i avgiftspliktig virksomhet. Avskrivninger er holdt utenfor 

analysen.  

Det er forventet bratt nedgang i batterikostnad frem mot 2030 (Bloomberg, 2019) og estimert 

batterikostnad i 2030 er derfor lagt til grunn for beregningen. Øvrige kostnader antas å holde 

seg på tilsvarende nivå som i dag og dagens kostnadsnivå er derfor lagt til grunn.  

  

Figur 13 Antakelser lagt til grunn i lønnsomhetsanalysen 
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 Lønnsomhetsvurdering for en typisk norsk gård 

 

6.2.1 Gård som produserer grovfôr 

I kapittel 4.4 ble det vist hvordan dieselforbruk og utslipp fordeler seg på operasjoner for en 

typisk gård. I lønnsomhetsanalysen antas det at gjennomsnittsbonden har to traktorer på 

gården, og det er antatt at de lettere operasjonene som lar seg elektrifisere fra og med 2023 

utføres av en medium traktor på ca 110 hk, mens de tyngre operasjonene som lar seg 

elektrifisere først i 2030 utføres av en stor traktor på ca 160 hk. Tabell 5 lister opp 

dieselforbruk til maskinparken på en typisk gård som produserer grovfôr og tilsvarende 

strømforbruk hvis traktorparken elektrifiseres. Nederst i tabellen er det oppsummert hvordan 

energiforbruk fordeler seg på de to traktorstørrelsene. 

 

Tabell 5 Årlig energiforbruk med fossil og elektrisk traktorpark for en gård som produserer 
grovfôr 

 Elektrifiseringspotensial 

fra 2023 

Elektrifiseringspotensial 

fra 2030 

Energiforbruk med 

fossil traktorpark (liter 

diesel) 

Energiforbruk 

med elektrisk 

traktorpark 

(kWh) 

Pløying - ✓ 179 737 

Slodding  - ✓ 66 274 

Steinplukking ✓ ✓                     49                      204 

Harving - ✓ 22 92 

Kalking - ✓ 10 39 

Tromling  ✓ ✓ 14 56 

Såing ✓ ✓ 25 101 

Såing og gjødsling ✓ ✓ 616 2541 

Spredning av kunstgjødsel ✓ ✓ 484 1997 

Spredning av husdyrgjødsel - ✓ 458 1891 

Spredning av plantevernmidler ✓ ✓ 26 108 

Tresking av korn - ✓ 0 0 

Slåing av gress - ✓ 415 1711 

Raking ✓ ✓ 72 299 

Pressing av rundballer - ✓ 829 3420 

Transport av rundballer ✓ ✓ 502 2073 

Kjøring og stasjonære 

oppgaver 
✓ ✓ 171 706 

Totalt energiforbruk i 

maskinparken 
  3 939 16 250 

Totalt energiforbruk i en 

medium traktor (110 hk) 

  1 960 8 085 

Totalt energiforbruk i en stor 

traktor (160 hk) 

  1 979 8 165 
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I lønnsomhetsanalysen er det lagt til grunn investeringskostnad for selve traktoren og 

eventuell nødvendig infrastruktur, samt energikostnader og servicekostnader over levetiden. 

Investeringskostnaden for en dieseltraktor er kostnaden for traktoren, mens 

tilleggsinvesteringen som er lagt til grunn for en elektrisk traktor er to batteripakker, 

stasjonært batteri på låven og ladestasjon. For energikostnader er forbruket fra Tabell 5 lagt 

til grunn i lønnsomhetsanalysen. 

Figur 14 og Figur 15 sammenligner kostnaden av å investere i en elektrisk traktor og en 

dieseltraktor på en typisk gård som produserer grovfôr. 

 

 

Figur 14 Innkjøp og driftskostnader for en 110 hk traktor på en typisk gård som produserer 

grovfôr 
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Figur 15 Innkjøp og driftskostnader for en 160 hk traktor på en typisk gård som produserer 
grovfôr 

 

Figur 14 og Figur 15 viser at på en typisk gård som produserer grovfôr er anskaffelse av en 

110 hk elektrisk traktor beregnet til å være 171 892 kr dyrere (+15 %) over levetiden enn en 

tilsvarende dieseltraktor, mens anskaffelse av en 160 hk elektrisk traktor er beregnet til å 

være 364 172 kr dyrere (+26%) over levetiden enn en tilsvarende dieseltraktor. Resultatet 

viser dermed at både investeringskostnaden og kostnaden over levetiden i begge tilfeller er 

høyere for en elektrisk traktor sammenlignet med en dieseltraktor. 
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6.2.2 Gård som produserer korn 

Tabell 6 lister opp dieselforbruk til maskinparken på en gjennomsnittsgård som produserer 

korn og tilsvarende strømforbruk hvis traktorparken elektrifiseres. Nederst i tabellen er det 

oppsummert hvordan energiforbruk fordeler seg på de to traktorstørrelsene. Energiforbruket 

som går med til tresking av korn er ikke hensyntatt i totalt energiforbruk for de to traktorene, 

da dette arbeidet utføres av en skurtresker. 

 

Tabell 6 Årlig energiforbruk med fossil og elektrisk traktorpark for en gård som produserer 
korn 

 Elektrifiseringspotensial 

fra 2023 

Elektrifiseringspotensial 

fra 2030 

Energiforbruk med 

fossil traktorpark (liter 

diesel) 

Energiforbruk med 

elektrisk traktorpark 

(kWh) 

Pløying - ✓ 489 2 018 

Slodding  - ✓ 36 147 

Steinplukking ✓ ✓                      70                      288 

Harving - ✓ 692 2 854 

Kalking - ✓ 0 0 

Tromling  ✓ ✓ 56 233 

Såing ✓ ✓ 0 0 

Såing og gjødsling ✓ ✓ 221 913 

Spredning av 

kunstgjødsel 
✓ ✓ 35 143 

Spredning av 

husdyrgjødsel 
- ✓ 0 0 

Spredning av 

plantevernmidler 
✓ ✓ 202 832 

Tresking av korn - ✓ 562 2 317 

Slåing av gress - ✓ 0 0 

Raking ✓ ✓ 0 0 

Pressing av 

rundballer 
- ✓ 0 0 

Transport av 

rundballer 
✓ ✓ 0 0 

Kjøring og 

stasjonære oppgaver 
✓ ✓ 75 311 

Totalt energiforbruk i 

maskinparken 
  2 438 10 056 

Totalt energiforbruk i 

en medium traktor 

(110 hk) 

  660 2 720 

Totalt energiforbruk i 

en stor traktor (160 

hk) 

  1 216 5 019 

 

Figur 16 og Figur 17 sammenligner kostnaden av å investere i en elektrisk traktor og en 

dieseltraktor på en gård som produserer korn. 
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Figur 16 Innkjøp og driftskostnader for en 110 hk traktor på en typisk gård som produserer 
korn 
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Figur 17 Innkjøp og driftskostnader for en 160 hk traktor på en typisk gård som produserer 
korn 

 

Figur 16 og Figur 17 viser at på en typisk gård som produserer korn er anskaffelse av en 110 

hk og 160 hk elektrisk traktor beregnet til å være henholdsvis 265 402 kr (+27 %) og 419 

003 kr (+31 %) dyrere over levetiden enn en tilsvarende dieseltraktor. Resultatet viser 

dermed at både investeringskostnaden og kostnaden over levetiden i begge tilfeller er høyere 

for en elektrisk traktor sammenlignet med en dieseltraktor. 
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 Diskusjon  

Tolkning av resultatet 

Som nevnt innledningsvis er det store usikkerheter knyttet til hva det vil koste å investere i en 

elektrisk traktor. Resultatet fra dette kapittelet bør derfor ikke tolkes som en fasit på hva det 

vil koste bonden å investere i en elektrisk traktor, men mer som et utgangspunkt for å 

diskutere hvilke virkemidler som kan være nødvendig for at bonden skal være villig til å ta de 

elektriske traktorene i bruk når de kommer på markedet. Resultatene fra 6.2 viser at 

investeringskostnaden ligger en del høyere for en elektrisk traktor sammenlignet med en 

dieseltraktor, men at bonden sparer inn en del av investeringskostnaden på mindre 

driftskostnader i løpet av levetiden med en elektrisk traktor. Resultatet fra 

lønnsomhetsanalysen viser imidlertid at det i de fleste tilfeller trolig vil være nødvendig med 

virkemidler i form av subsidier eller avgifter for at kostnadskurvene for dieseltraktor og 

eltraktor skal nærme seg et krysningspunkt i løpet av levetiden til traktoren.  

Lønnsomhetscaset er noe bedre for en bonde som produserer grovfôr sammenlignet med en 

bonde som produserer korn. Grunnen til dette er at det er mindre besparelser på 

drivstoffsiden ved å gå over til en elektrisk traktor på et kornbruk fordi det er estimert et 

lavere forbruk av diesel i løpet av ett år sammenlignet med en gård som produserer grovfôr. I 

tillegg utføres høsting av en skurtresker og ikke av en traktor. Dette gjør at 

drivstoffbesparelse ved å elektrifisere operasjonen høsting ikke teller med i beregningen for en 

stor traktor på et kornbruk. Dieselforbruket fordeler seg også litt annerledes mellom en 

medium traktor og en stor traktor for et kornbruk sammenlignet med en gård som produserer 

grovfôr. For et kornbruk er mer av arbeidet knyttet til jordbearbeiding som er effektkrevende 

operasjoner som ofte utføres av en stor traktor.  

Fremtidige trender som kan påvirke lønnsomheten  

Det er flere trender i jordbruket som kan påvirke lønnsomhetscaset til bonden. Det blir stadig 

større og færre gårdsbruk i Norge. Størrelsen på gården spiller en rolle i hvor mye dyrere det 

er å investere i en elektrisk traktor over levetiden. En stor gård vil ha mer drivstofforbruk i 

løpet av levetiden og dermed større besparelse på drivstoffsiden. For å komme frem til 

resultatene som er presentert over er det regnet på en typisk gård på 300 dekar. Tabell 7 

indikerer hvor store gårdene må være før det blir lønnsomt å investere i en medium og stor 

elektrisk traktor:  
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Tabell 7 Indikasjon på hvor stor gården må være for at en elektrisk traktor er like lønnsomt 
over levetiden som en dieseltraktor 

 Gård med grovfôrproduksjon Gård med kornproduksjon 

Medium traktor (110 hk) 666 dekar 1978 dekar 

Stor (160 hk) 1068 dekar 1737 dekar 

 

I kapittel 4.1.2 så vi at det er 4759 gårdsbruk i Norge med mer enn 500 dekar jordbruksareal. 

Det tilsvarer 12 prosent av gårdsbrukene i Norge. Elektrifisering av traktoren vil trolig være 

lønnsomt for noen gårder i Norge, men prosentandelen er foreløpig begrenset. Fremtidig 

strukturutvikling ved norske gårdsbruk kan påvirke denne andelen. 

En annen trend flere peker på er introduksjon av autonome kjøretøy. En stor del av 

kostnadene relatert til å drive en gård er arbeidstimer. For flere av de elektriske 

landbruksmaskinene som nå har kommet på markedet er det lagt opp til autonom drift. Hvis 

de elektriske traktorene også kan leveres som autonome kjøretøy vil de trolig være mer 

attraktive for bonden. I tillegg er det sannsynlig at det ikke bare er batterikostnaden som vil 

gå ned frem mot 2030, trolig vil også kostnaden for ladestasjon gå ned med økende produsert 

volum.  

Lønnsomhetsanalysen er basert på antakelsen om at prisen for en elektrisk traktor er prisen 

for en dieseltraktor pluss batteripakker. Innen 2025 vil batteridrevne elektriske biler trolig 

oppnå kostnadsparitet med biler med forbrenningsmotorer (McKinsey & Company, 2019) og 

det er ikke usannsynlig at det samme etterhvert også kan skje med elektriske traktorer. 

Kostnadsparitet vil i dette tilfellet si at en elektrisk traktor inkludert én batteripakke koster det 

samme som en dieseltraktor. Hvis man legger kostnadsparitet til grunn kan prisen for én 

batteripakke trekkes ut av kostnaden over levetiden i figur 14, 15, 16 og 17. For en gård som 

produserer grovfôr vil da en medium og stor elektrisk traktor blir henholdsvis 35 000 kr og 

145 000 kr dyrere over levetiden sammenlignet med en dieseltraktor. For en gård som 

produserer korn vil da en medium og stor elektrisk traktor blir henholdsvis 128 000 kr og 

199 000 kr dyrere over levetiden. 
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7 BARRIERER FOR ELEKTRIFISERING 

I kapittel 5 ble potensialet for elektrifisering av traktorparken diskutert. Gitt antakelse om 

utvikling på batterikapasitet samt antakelse om at bonden må ha mulighet til å operere 

traktoren i minst fire sammenhengende timer, viser resultatet at det gradvis fra og med 2023 

er mulig å elektrifisere operasjoner som i dag utgjør utslipp på rundt 132 000 tCO2e. Fra 2030 

viser resultatet et potensial for å gradvis kutte samtlige utslipp fra traktorparken (290 000 

tCO2e). Resultatet viser mulighetsrommet for utslippsreduksjoner, og en eventuell 

elektrifisering av jordbrukets maskinpark og tilhørende utslippskutt vil skje over tid. Det er 

flere barrierer på veien mot et elektrisk landbruk og disse diskuteres i dette kapittelet.  

Energitetthet på batterier er av flere utnevnt som den største barrieren for elektrifisering av 

maskinparken i landbruket. I denne studien har vi sett at med dagens estimerte utvikling i 

energitetthet på batterier vil dette sannsynligvis ikke være en like viktig barriere som det har 

vært til nå. Når teknologien tillater at traktoren kan bære et batteri på 400 kWh i 2030 uten 

særlig tillegg i vekt sammenlignet med prototypen fra John Deere på 130 kWh fra 2016, vil 

mulighetene for å elektrifisere traktoroperasjoner bli betydelig større. 

I dag er det ingen store elektriske traktorer kommersielt tilgjengelig på markedet. Det finnes 

noen elektriske maskiner i bruk i jordbruket i Norge, men dette er mindre maskiner med 

begrenset motorkapasitet. Blant annet har Solectrac annonsert at de vil tilby en elektrisk 

traktor i 2020 (Solectrac, 2020), men også denne har for liten motorkraft til å dekke de fleste 

operasjonene i landbruket. Det er usikkert når batterielektriske traktorer med tilstrekkelig 

motorkapasitet vil komme i kommersielt salg. De store maskinprodusentene Fendt og John 

Deere har hatt piloter på elektriske traktorer og det er ukjent hvorfor det har stanset på 

pilotstadiet. Det blir en slags «høna og egget» problemstilling hvor det må være etterspørsel 

før maskinprodusentene satser på elektriske traktorer, mens det på den andre siden må være 

et tilbud fra maskinprodusentene før bøndene etterspør de elektriske traktorene. Dette er 

ingen ukjent problemstilling ved innføring av ny teknologi. De viktigste traktorprodusentene 

for det norske markedet har hovedmarkedet sitt i Europa og USA, og dersom disse selskapene 

skal satse på videreutvikling av en elektrisk traktor avhenger det trolig i stor grad av 

rammevilkår som stimulerer til bruk av elektrisitet i maskinparken i Europa og USA.  

Det norske traktormarkedet er lite sammenlignet med andre europeiske land. En barriere på 

kort sikt kan derfor være manglende interesse hos traktorprodusenter til å lansere nye 

modeller i Norge. Samtidig er Norge et foregangsland når det gjelder elektrifisering av 

transport, og det er flere som peker på at Norge kan være en aktuell pilot for uttesting av 

elektriske maskiner også til landbruket. Det er allerede eksempler på at de mindre elektriske 

maskinene har blitt testet ut på norske gårder. Den norske elbilsatsingen er et godt eksempel 

på hvordan Norge som et lite land kan ha påvirkning på det internasjonale markedet ved 

introduksjon av ny teknologi. Trolig har det store salget av elektriske biler i Norge bidratt til å 

presse ned pris på batterier og elbiler over hele verden og dermed ført til større salg av 

elektriske biler i andre land (DNV GL, 2020). Erfaringen fra den norske elbilsatsingen viser at 

selv et lite marked kan være et interessant testmarked for store traktorprodusenter så fremt 

rammevilkårene er gode nok. 
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Figur 18 Teknologien vil sannsynligvis tillate elektrifisering av de fleste operasjoner, men det 
er flere barrierer på veien dit. 
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En annen viktig barriere er investeringskostnaden ved å anskaffe en elektrisk traktor. I 

kapittel 6 så vi at investeringskostnaden ved å investere i en elektrisk traktor trolig vil ligge 

noe høyere enn for en dieseltraktor. Noe av investeringskostnaden spares inn ved lavere 

driftskostnader. For mange gårdsbruk vil det sannsynligvis bli avgjørende med økonomiske 

virkemidler i form av subsidier og/eller avgifter for at bonden er villig til å kjøpe en elektrisk 

traktor i stedet for en dieseldrevet traktor. Trenden i norsk jordbruk er at gårdene stadig blir 

større. Jo større gårdene blir jo mer vil det trolig være å spare på drivstoff ved å bytte til 

elektrisk traktor. Det er derfor mulig at det fra rundt 2030 ikke vil være betydelig økonomiske 

virkemidler som skal til før det blir lønnsomt for flere gårder å bytte til elektrisk traktor. 

Det er i denne studien ikke tatt stilling til utskiftningstakten i traktorparken. Det er i studien 

lagt til grunn 15 år som levetid for en traktor, men det er flere bønder som har traktoren i 

lengre tid enn dette. Det er sannsynlig å forvente at bøndene som nylig har anskaffet en 

dieseltraktor ikke vil anskaffe en tilsvarende elektrisk traktor med en gang teknologien tillater 

det. Det vil derfor være viktig med forutsigbare rammebetingelser, for eksempel 

forutsigbarhet knyttet til hvilke subsidier og avgifter bønder kan forvente seg frem i tid. Når 

det etterhvert kommer elektriske traktorer på markedet, vil det bli viktig med god informasjon 

om hvilke maskiner som kan tilbys og hvilke som snart kommer på markedet. Med 

forutsigbare rammebetingelser og god informasjon er det kanskje mulig å unngå at noen 

bønder eksempelvis går til innkjøp av en mellomstor dieseldreven traktor ett år før en 

tilsvarende elektrisk traktor er tilgjengelig.  

En annen viktig barriere for elektrifisering av traktorparken er at bonden må legge om på 

etablerte vaner. Det er i denne studien tiltenkt at bonden skal slippe ladetid i løpet av en 

arbeidsdag, og det er dermed lagt opp til at elektrifiseringen skal være praktisk 

gjennomførbar for bonden. Det vil være nødvendig å enten dra tilbake til gården eller å ha 

med seg et ekstra batteri ut på jordet. For de fleste vil ikke dette medføre store ulemper, men 

for de som leier jord et stykke unna gården kan det oppleves som noe mer tungvint og for 

noen vil det trolig være nødvendig å finne en annen løsning enn en batterielektrisk traktor. 

Videre kan en barriere for elektrifisering av maskinparken være knyttet til utleie og innleie av 

kjøretøy i landbruket. Mange bønder driver leiekjøring i tillegg til egen gårdsdrift, eksempelvis 

snøbrøyting. Dersom traktoren må møte behov knyttet til leiekjøring kan dette være en 

barriere for overgang til elektrisk maskinpark, for eksempel dersom forhold ved leiekjøring 

krever særlig god rekkevidde eller ikke gir mulighet for lading. Når det gjelder innleie, så 

drives deler av kornproduksjonen av entreprenører. Denne utviklingen skjer også innen 

grovfôr, spesielt for noen av arbeidsoperasjonene, som pressing av rundball. Entreprenørene 

vil trolig ha behov for større traktorer enn bønder som driver eget areal. Det kan derfor være 

mer krevende for entreprenører å gå over til bruk av elektrisk maskinpark, enn for bønder 

som driver eget areal. 

Studien har ikke tatt stilling til om det i noen tilfeller vil være mer hensiktsmessig å bruke 

andre energibærere enn elektrisitet, hvor spesielt biodrivstoff og hydrogen kan være relevant. 

Det er sannsynlig at spesielt biodrivstoff vil utgjøre en «konkurrent» til elektrisitet og dermed 

utgjøre en «barriere» for elektrifisering av maskinparken. Biodrivstoff vil trolig være en viktig 

overgangsordning frem til batteriteknologien er på plass, men kan også være en varig løsning 

for de tyngste operasjonene. Samtidig er tilgangen på bærekraftig biodrivstoff begrenset, og 

det vil trolig være for transportformene som er minst egnet for elektrisitet at biodrivstoff 

aksepteres som en permanent løsning i lavutslippsamfunnet. 



 

 

Side 44 av 46 
 

  Elektrifisering av landbruket 

 

8 PERSPEKTIVER FREMOVER 

Allerede i dag er noen elektriske maskiner i bruk på norske gårder og flere maskiner er i 

utvikling hos ulike produsenter. Dette er gjerne små maskiner med lav motorkraft som ofte er 

spesialisert på oppgaver knyttet til produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Som vi har sett 

utgjør dette lite av de totale utslippene knyttet til maskinparken i landbruket, og hvis målet er 

å sikre betydelig utslippskutt i landbruket er ikke disse små elektriske maskinene tilstrekkelig. 

For å dekke de aller fleste operasjonene i landbruket er det nødvendig med sterkere 

motorkraft enn hva disse maskinene har. Samtidig er de mindre maskinene et viktig første 

steg på veien, og vil gi nyttig erfaring og kanskje ufarliggjøre elektrisk drift av maskinparken i 

landbruket.  

Frem mot 2030 vil trolig de mindre og spesialiserte elektriske maskinene bli mer og mer 

utbredt i landbruket. I tillegg er det trolig bare et spørsmål om tid før de større 

traktorprodusentene tilbyr mindre elektriske traktorer som ligner på de prototypene som har 

blitt presentert på landbruksutstillinger. Utvikling i kapasitet på disse traktorene vil trolig følge 

utviklingen i energitetthet på batterier og innen 2030 er det sannsynlig at det vil være 

kommersielle traktorer på markedet med batterikapasitet på rundt 250 kWh som kan dekke 

de mindre effektkrevende operasjonene. Hvis noen utradisjonelle aktører kommer på banen 

kan utviklingen gå enda raskere. Flere spør seg når «landbrukets Tesla» kommer og hvis den 

skulle komme så vil trolig utviklingen gå raskere enn dette. Nylig ble det annonsert at 

Volkswagen har inngått et partnerskap med forskningsorganisasjonen AMO om å utvikle en 

elektrisk traktor til bruk i utviklingsland (Dezeen, 2020). Dette er trolig en traktor med 

begrenset motorstørrelse, men er et eksempel på at store aktører begynner å se på 

muligheten for å elektrifisere maskinparken i landbruket. 

Biodrivstoff vil trolig være en viktig mellomløsning for de mellomstore traktorene før 

maskinprodusentene tilbyr elektriske versjoner. Nærmere 2030 vil trolig utskifting av de 

mellomstore dieseltraktorene på rundt 110 hk være i full gang og kun avhenge av den 

generelle utskiftingstaken til traktorparken, samt størrelse på støtteordninger og CO2 avgift. 

Hvorvidt elektrisitet også vil være løsningen for de større traktorene som i dag utfører de 

mest effektkrevende opersjonene i landbruket er mer usikkert. Det er mulig at andre 

energibærere som biodrivstoff eller hydrogen vil være løsningene for å kutte uslipp fra de 

største traktorene i landbruket. Samtidig vil tilgangen på bærekraftig biodrivstoff være 

begrenset og bruk av biodrivstoff til transport vil trolig begrense seg til de transportformene 

som egner seg minst for elektrisitet eller hydrogen.  
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