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“OM DEN GRØNNE OMSTILLING”

“Jeg er ikke speciel grøn, men nu er der vedtaget en lov om reduktion af CO2 
udslippet, og så er vi forpligtigede til at gøre det vi kan” 

Bedst som coronaen startede med udsigt til et nedlukket Danmark flyttede Thomas 
hovedkvarter fra Grevinge til ny plads og lokaler på Avedøre Holme - tæt på kunderne i 
Hovedstadsområdet. 

Banken var betænkelig med tidspunktet, men beslutningen var taget så det var bare om at 
komme igang. Og det er samme ånd som præger Thomas med hensyn til den grønne 
omstilling:

 “Man skal ikke sidde og venter på, at nogle politikere skal tage beslutninger for en. Man 
skal gå igang og gøre det så godt man kan, med de muligheder der er til rådighed”

Hvilke krav eller inspiration kommer der fra kunderne ? 

For Thomas startede investeringerne i grønt materiel med at der var kunder der spurgte ind til området. Det spekulerede 
han over. “For når der er en, som er fremme i skoene og spørger om det idag, så er der nok 10 der spørger i morgen” 
tænkte Thomas, som samtidig kunne se, at der ikke var nogen som kunne tilbyde noget “grønt” inden for branchen. 

“Ja, og så måtte jeg jo bare bestille en kran der kunne det”


Der er ikke krav om at der skal bruges CO2 neutralt materiel til byggeri eller på nogen byggepladser idag, og nok også 
derfor møder Thomas heller ikke krav fra kunderne om at levere CO2 neutrale kranydelser. Det bliver dog stadig mere 
almindeligt, at der i forbindelse med et byggeri stilles krav om, at der skal laves udregning og dokumentation på 
energiforbrug og CO2 udslip. Derfor er der tit forespørgsler til kranernes energiforbrug og CO2 udslip. Men endnu har 
CO2 loven ikke udmøntet sig i specifikke krav til byggeri og byggepladser, som det er tilfældet i Norge og i Holland.


Selv om der ikke er deciderede krav fra myndighederne er mange af kunderne positive overfor det grønne materiel, og 
så styrker det selvfølgeligt den grønne profil for entreprenører, som f.ex. “Grønne Tage” (Navergruppen), når der hejses 
med CO2 neutrale kraner.

Hos TT Mobilkraner arbejdes der nu med hybridkraner, elbiler, soltag og grøn strøm 

Thomas startede virksomheden i 2009 i Grevinge med en ny kran. I dag har virksomheden 5 - snart 6, kraner som 
alle kører ud fra virksomhedens nye beliggenhed på Avedøre Holme.

Hybride kraner  

Alle kranerne er Spierings mobile tårnkraner. 

Lige nu kan 1 af dem køre på el. Det er en Spierings SK1265 eLift, men snart vil der 
være 2 hybride Spieringskraner mere i kranflåden.


Det ene er en Spierings SK1265-AT6 e-Lift hvor krandelen kan køre på el og selve 
køretøjet kun på diesel, og så en SK487-ATeDrive CityBoy, hvor både kran og 
kørertøjet kan køre på el.


Begge kranerne er købt og vil være leveret i løbet af en god måneds tid - og herefter 
kan TT Mobilkraner så tilbyde i alt 3 hybridkraner til markeder. Og nu er der virkelig 
sket noget med reduktion af CO2. Den nye CityBoy kan både køre på diesel og på el.

Kranen er konstrueret med en lille 70 hk dieselmotor som producerer el til kranens 
batteriet. Samtidig genvinder kranen el når den kører spillet ned. 

Samlet betyder det, at kranen bruger under 4 liter diesel i timen ved kranarbejde med 
dieseldrift. Tilsluttes kranen el på arbejdsstedet bruges der naturlig nok ikke diesel, 
men et forbrug på under 4 liter diesel i timen må siges at give en væsentlig reduktion 
af CO2 udslippet i forhold til en almindelig dieseldrevet kran.
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El-biler og el-varevogn 

Ud over hybridkranerne er bildriften hos TT Mobilkraner også blevet elektrificeret. Lige nu har virksomheden 1 elbil 
som bruges, når der besigtiges arbejde, og så er det besluttet også at investere i en el dreven varevogn som folkene 
kan køre i. Det er planen at al fremtidig bilkørsel skal foregå med el-bil i det omfang det kan lade sig gøre.


Billigere grøn strøm 

Virksomheden har også skiftet leverandør af el, hvor leverandøren garanterer at alt er CO2 neutralt. 

“Og det sjove er”, siger Thomas, “at det næsten er billigere”. 

Virksomheden fik et tilbud om levering af grøn el og efter at Thomas have beregnet omkostningerne ved skiftet 
kunne han konstatere, at ombytningen som minimum var omkostningsneutral for virksomheden. 

“Ja, og så er der jo ingen grund til ikke at vælge det”.


Solanlæg 

Lidt længere ude i fremtiden er der planlagt en udbygning på pladsen med et overdækket parkeringsområde med 
solceller på taget. Her er det meningen at kraner og elbiler skal holde og oplade batterierne fra den rene solenergi.

Hvad skal der til af politiske tiltag - eller tiltag fra branchens organisationer ? 

“Det politiske bestemmer retningslinierne, men derfor er vi andre nødt til at gætte og prøve at påvirke ved at gøre nogle 
ting. Jo mere du påvirker, jo mere går det i din retning” siger Thomas, som ikke har nogen forventning til at politikerne skal 
sige hvad vi konkret skal vælge. 

“Hvis de nu siger vi skal køre på gas, som er CO2 neutralt - og så det er noget helt andet, der er meget smartere, så har vi 
jo bremset en udvikling.”  


Højere afgifter kunne være en vej frem 

Thomas har joked lidt med at en højere pris eller afgift på diesel godt kunne være en vej frem fordi en meget høj pris på 
diesel ville gøre alternative løsninger mere attraktive. Men så skal det selvfølgelig være sådan at prisen stiger globalt - og 
ikke kun for os her i Danmark, hvilket selvfølgelig ikke lade sig gøre. Bag tankegangen ligger, at højere omkostninger og en 
meget høj pris på diesel kan være med til at fremme udviklingen.

Indføres der afgift på brændstoffet er holdningen at pengene skal bruges til udvikling af CO2 neutrale løsninger.


Det er virksomhedens holdning, at man skal investere i de muligheder der er til rådighed - og lige nu er det så 
hybridkraner, el-drevne køretøjer, solanlæg og grøn el, men længere ud i fremtiden tror Thomas mest at løsningen ligger i 
en eller anden form for forbrændingsmotor med “noget” man kan transporterer og lagre.

Fordele 

Omkostningerne ved det nye materiel har indtil nu stort set været neutral. Kranerne er dyrere i indkøb, men det el-
drevne materiel har også haft en lidt større udnyttelsesgrad som ikke kun skyldes efterspørgslen efter kranerne med 
det reducerede CO2 udslip. 

Spieringskranerne fylder meget lidt når de er stillet op og er derfor meget anvendelige i byområder, men frem for alt 
er de meget støjsvage når de kører på el-drift. Derfor har TT Mobilkraner i mange tilfælde fået lov til at arbejde både 
aften og nat i tætbebyggede områder, da de ikke generer beboernes nattesøvn.

Samtidig mærkes der også der også en stigende efterspørgsel efter de CO2 neutrale kraner.


Ulemper  

Den helt store udfordring med det CO2 neutrale materiel har indtil nu været, at det er meget begrænset hvad 
kranfabrikkerne kan tilbyde. De el-drevne og CO2 reducerende kranmodeller er ved at komme på markedet, men det 
tager tid med at udvikle dem, så udvalget er meget begrænset. Endnu værre er det med leveringstiden.

Fordi TT Mobilkraner var så tidligt ude med forespørgsel efter en el-kran måtte de vente i 5 år på levering af den 
første, men selv nu er der meget lang leveringstid - og her taler vi leveringstider på mere end et år. 

Så det er i høj grad kranleverandørerne som sætter begrænsingen i udbredelsen af de CO2 neutrale kraner.



Når kranarbejdet bliver til kunst i sky-højde… 

Næsten hele familien er engageret i virksomheden, hvor datteren Louise tager sig af den daglige administration mens 
Thomas tager sig af job-besigtigelse, planlægning af løfteopgaver og kundepleje. Sønnen Kasper er uddannet 
“kranmaskinemekaniker” og arbejder pt. hos Spierings i Holland, som servicetekniker.


Der hersker en familieagtig og positiv stemning i virksomheden - man kommer hinanden ved - og det er tydeligt at 
kundetilfredshed og det at udføre professionelt kranarbejde er virksomhedens omdrejningspunkt.


Selv om det går rigtig godt for virksomheden har Thomas ikke planer om at den skal være større, og løser behovet for 
eksta kranassistance gennem samarbejde med andre kranvirksomheder.


“Jeg har ikke noget ønske om størrelse - det er ikke bedre fordi det bliver stort”, siger Thomas, “Jeg tror også du er mere 
sårbar jo større du er”.

  

Indtrykket af TT Mobilkraner har også inspireret kunstneren Nikolaj Therkildsen, DoArt, som har 
udsmykket lokalerne i Avedøre. De kendte bygninger på billedet er alle steder hvor TT Mobilkraner har 
arbejdet.


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Thomas Thaulov er du velkommen til at kontakte ham på 
mobil 53 26 67 94
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