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Framskrivingsmodellen
3

Endringene i de norske kjøretøybestandene år for år følger, 

foruten av tilgangen på nye kjøretøy, av avgangsratene beregnet 

på grunnlag av bestandsutviklingen 2010-2015. 

Modellen kryssgrupperer 6 kjøretøytyper, 11 framdriftsteknologier

(drivstoff), 31 aldersklasser og inntil 9 vektklasser for hver kjøre-

tøytype (10 663 celler). 

Kjøretøytyper:

• Personbiler

• Vare- og lastebiler

• Trekkvogner

• Busser

• Campingbiler

• Kombinerte biler

Framdriftsteknologier:

• Bensin

• Diesel

• Ladbar bensinhybrid

• Ikke-ladbar bensinhybrid

• Ladbar dieselhybrid

• Ikke-ladbar dieselhybrid

• Batteri

• Hydrogen

• Gass

• Parafin

• Annet



Fire scenarier

1. Referansebanen: langsom endring i nybilsalget 

etter 2016

2. Trendbanen: endringen i nybilsalget 2010-2015 

trendforlenges.

3. Lavutslippsbanen: transportetatenes mål for 

nybilsalget i 2025 og 2030 nås i 2030.  

4. Ultralavutslippsbanen: transportetatenes mål for 

nybilsalget i 2025 og 2030 nås som skissert. 
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Mål definert i Meld. St. 33 (2016-2017): NTP 2018-202

To spørsmål:

1. Hvordan få 

det til?

2. Hva blir 

utslipps-

kuttet?

c

c
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c
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Nye personbiler - referansebanen
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Nye personbiler - trendbanen
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Nye personbiler - lavutslippsbanen
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Nye personbiler - ultralavutslippsbanen
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Personbilbestand i ultralavutslippsbanen
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Nye varebiler i trendbanen11



Nye varebiler i utralavutslippsbanen
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Nye tunge godsbiler - ultralavutslippsbanen
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Bestand av tunge godsbiler – ultralavutslippsbanen
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Reelt utslipp totalt - personbiler
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Reelt utslipp per km kjørt - personbiler16



Personbilers CO2-utslipp: 

7-20 års forsinkelse mellom nye biler og bilparken
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Varebilers CO2-utslipp : 

4-13 års forsinkelse mellom nye biler og bilparken
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Tunge godsbilers CO2-utslipp : 

3-28 års forsinkelse mellom nye biler og bilparken
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Utslippet fra veitrafikk går ned med 2,3 mill tonn CO2, 

21 %, fra 2015 til 2030 - i trendbanen
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Biodrivstoff kan supplere litt 
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Utslippet fra veitrafikk går ned med 4,9 mill tonn CO2, 

eller 45 %, fra 2015 til 2030 - i ultralavutslippsbanen
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Veitrafikken blir ikke fossilfri i 203023



Advarsel!
• Tre av fire framskrivingsbaner legger til grunn nokså optimistiske

forutsetninger om endringer i nybilsalget. Framskrivingene er 

regneeksempler, ikke prognoser.

• Det er ikke utredet – eller kjent – hvilke virkemidler som må til for at nesten 

alle skal velge nullutslippskjøretøy i 2025 eller 2030. 

• Hvor realistisk dette er vil avhenge av den internasjonale 

kjøretøyteknologiske utvikling, som bestemmer fabrikkprisene og kvaliteten 

på null- og lavutslippskjøretøy.

• Norge kan – under EØS-avtalen – neppe forby produkter som er i lovlig 

salg ellers i EU. Å oppnå 100 prosent andel nullutslippskjøretøy er derfor 

knapt mulig. For å nå 90-99 prosent må en i første rekke bruke 

prismekanismen, dvs. skattevirkemidler. 
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Virkemidler

• Bilavgiftene i statsbudsjettet for 2017 er av      TØI beregnet å medføre 

utslippskutt på minst 185 000 tonn CO2 hvert år.

• Av dette kan 32 000 tilskrives økningen i drivstoffavgiftene 

og minst 153 000 tilskrives engangsavgiften. 
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Typegodkjent CO2-utslipp har gått kraftig ned, 

men det reelle CO2-utslippet har sunket mindre 
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Virkemidler

• Bilavgiftene i statsbudsjettet for 2017 er av      TØI beregnet å medføre 

utslippskutt på minst 185 000 tonn CO2 hvert år.

• Av dette kan 32 000 tilskrives økningen i drivstoffavgiftene 

og minst 153 000 tilskrives engangsavgiften. 

• De 153 000 tonn er virkningen i løpet av bilenes første driftsår. Men 

virkningene av engangsavgiften akkumuleres år for år. 
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Typegodkjent CO2-utslipp har gått kraftig ned, 

men det reelle CO2-utslippet har sunket mindre 
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Virkemidler

• Bilavgiftene i statsbudsjettet for 2017 er av      TØI beregnet å medføre 

utslippskutt på minst 185 000 tonn CO2 hvert år.

• Av dette kan 32 000 tilskrives økningen i drivstoffavgiftene 

og minst 153 000 tilskrives engangsavgiften. 

• De 153 000 tonn er virkningen i løpet av bilenes første driftsår. Men 

virkningene av engangsavgiften akkumuleres år for år. 

• Utslippseffekten er kritisk avhengig av hvilket alternativ man sammenlikner 

med.

• Om vi sammenlikner med et regime uten CO2-komponenten i 

drivstoffavgiften, blir utslippseffekten minst 65 000 tonn større – i alt minst 

250 000 tonn årlig. 

• Om vi sammenlikner med ‘amerikanske tilstander’, dvs. et regime nesten 

uten bil- eller drivstoffavgifter, blir samlet utslippseffekt av norske avgifter 

minst 500 000 tonn CO2 i 2017, før vi akkumulerer opp virkningene av 

engangsavgiften 2007-2016.
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Hvordan definere benchmark?
• De kanskje vanskeligste spørsmålene ved beregning av utslippseffekter er 

knytter seg til valg av sammenlikningsgrunnlag.

• Kontrafaktisk sammenlikning eller sammenlikning over tid? 

2030 vs. referansebanen 2030 – eller 2030 vs. 2015?

• Tiltak rettet mot drivstoff virker i hovedsak bare der og da. 

• Tiltak rettet mot kjøretøy virker like lenge som kjøretøyene varer. Skal vi 

akkumulere opp?

• Skal vi ta hensyn til virkningen på samlet bilhold? Ikke inkludert i BIG per i 

dag. 

Om vi tar hensyn til alle tiltak som har påvirket dagens 

bilpark og drivstofforbruk vil vi kunne regne fram 

effekter på flere millioner tonn CO2 bare i 2017. 

Vi trenger verktøy som beregner langsiktig utvikling i 

kjøretøyparken.
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Veitrafikkens samlede årlige utslipp 31

Dersom transportetatenes måltall blir nådd, vil CO2-utslippene fra 

veitrafikk reduseres med nesten 5 millioner tonn, pr år, eller 45 prosent, 

fra 2015 til 2030, og med 27 prosent sml. med 1990.

Under mer forsiktige forutsetninger, at markedsandelene for nye 

kjøretøy utvikler seg som en fortsettelse av trenden 2010-2015, vil 

CO2-utslippet fra veitrafikk fram til 2030 gå ned med anslagsvis 2,3 

millioner tonn, eller 21 prosent. Sml. med 1990 går utslippet 5 prosent 

opp. 

Det er uvisst hvilke virkemidler som skal til, eller om slike virkemidler 

finnes. Særlig utfordrende er dette for godsbilene.

Kjøretøyparken er en treg masse. Veitrafikken blir ikke under noen 

omstendighet utslippsfri allerede i 2030. 



Takk for 

oppmerksomheten!
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