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Helt siden første Veibok kom ut i 1928 har NAF vist medlemmene vei gjennom et kronglete norsk 
landskap. Siden den gang er antall kilometer med asfalt, kjørefelt, tuneller, motorveier, gangfelt og 
sykkelveier mangedoblet. Vi har blitt flere; flere bilister, flere syklister og flere gående. Og flere benyt-
ter kollektivtransport, spesielt i byene. Vi forflytter oss oftere, raskere og over større avstander enn 
før. 

Endringene har kommet over tid. Men nå økes takten. Trengsel og miljøproblematikk i byene, samt 
Norges klimamål, er bakteppet for mye av det som skjer. Endringene vil skje i et tempo og med en 
kraft de færreste har tatt inn over seg. For Norge har forpliktet seg til å redusere nasjonale CO₂-
utslipp med 40 % innen 2030. Transportsektoren skal bidra med en betydelig andel av disse kuttene. 
Endringen av transportsystemet er den delen av klimapolitikken som gir størst inngripen i folks hverd-
ag.

Vår bekymring er at de politiske målene kan gi feil virkemiddelbruk. Veikartet påpeker endel funda-
mentale problemer. Konklusjonen er klar: vi når ikke målene ved å flikke på gamle politiske løsninger. 
Med så store endringer på så kort tid må man tenke nytt. Og vi må tenke nytt allerede nå. 

Transformasjon av transportsektoren vil bli en sterk belastning for mange mennesker dersom det ikke 
gis tydelige signaler om hvilke endringer som kommer. Vi må unngå å havne i en situasjon om 3 – 4 år 
der nasjonale og lokale politikere, i panikk over å ikke nå målene, velger dårlige tiltak, dyre tiltak eller 
innfører  restriksjoner og avgifter med utilsiktede konsekvenser. Fordi de plutselig må gjøre noe.

NAF ønsker å være et konstruktivt bindeledd mellom politikerne og folk flest. Vi presenterer derfor 
et Veikart for personlig transport for å bidra til de gode valg og for at politikken ikke skal gå seg vill.  
Veikartet adresserer forskjellene mellom by og distrikt, og vi adresserer fordelingsperspektivet og 
folkehelseperspektivet. Mobilitet er nødvendig for fortsatt vekst og velstand i samfunnet. Den må 
ivaretas i den transportrevolusjonen vi står overfor. Veikartet viser hvor store endringer som er 
påkrevd for å sikre at klimamål ikke forringer mobiliteten.

Endringene vi trafikanter skal gjennom handler om mye mer enn forflytning fra a til b.

Fremtidens hverdagsreiser må bli renere og raskere. Utfordringen er å få alle med på den transportrev-
olusjonen som kommer. Det handler om folks hverdagsliv. Det handler om tilgang på arbeidsmarkeder, 
på ren luft og på en god hverdag. Uansett hvor du bor. 

FRA KARTBOK TIL VEIKART
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Norges Automobil-Forbund (NAF) er medlemsorganisasjon for alle som ferdes i trafikken. 
Hver tiende nordmann og 25 % av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss 
til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med over 500 000 medlemmer. 
Organisasjonen er landsomfattende med 70 lokalavdelinger, 360 ansatt og ca. 2000 
frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske 
trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig.

Det er et overordnet mål for NAF å være en aktiv pådriver for utvikling av et transport- 
system som tilfredsstiller enkeltindividets behov for å reise, og samtidig ivaretar felles- 
skapets krav til miljø og sikkerhet.

Om NAF
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Transportsektoren står overfor store endringer. Selvkjørende kjøretøy, bildeling og elsykler vil sammen 
med nye internasjonale klimaavtaler og økt sentralisering tvinge fram endringer i hvordan hverdags-
reisen skjer. 

Vi er midt inne i en periode med stor politisk vilje til å ta i bruk avgiftssystemet for raskere å fase inn 
null- og lavutslippsbiler i på norske veier. NAFs erfaring gjennom snart 100 år som forbruker-
organisasjon er at bilkjøpere er årvåkne og sensitive. Salgsstatistikkene de siste årene viser at 
endringer i avgiftssystemet slår raskt ut, enten det gjelder innfasing av elbiler, hybrider eller biler med 
lavere utslipp. 

Selv om Stortingets mål om salg av nullutslipp nybiler fra 2025 oppnås, er ikke dette  alene til- 
strekkelig for å nå utslippsmål for transportsektoren som er satt for 2030. Det er liten tvil om at 
omstillingene på sikt vil gjøre hverdagsreisene raskere og renere, trolig også rimeligere, for folk flest. 
Dette Veikartet avdekker imidlertid et gap mellom de politiske målene og effekten av virkemidlene 
som skal til for å nå dem.

NAF frykter at det vil bli innført tiltak som gjør omstillingen unødvendig vanskelig for folk flest, 
dersom man kommer for sent i gang med omstillingen. Investering i bil er i Norge en stor utgiftspost 
for forbrukerne. I tillegg fører det til en stor binding av kapital.  Det er ikke bare industri og nærins-
liv som trenger forutsigbarhet, det gjør folk flest også. Nye virkemidler bør vedtas tidlig for å sikre 
forutsigbarhet for trafikantene frem mot 2030.

Norge har en lang tradisjon for å satse på infrastruktur som legger til rette for økt verdiskapning og 
spredt bosetting. Det er en utfordring å skape større arbeidsmarkedsregioner når det fokuseres på 
transportreduserende tiltak. Transportmulighetene i distriktene må økes for å gi folk utenfor byom-
rådene mulighet til å ta del i velstandsutviklingen. I dag er situasjonen at folk i spredtbebygde strøk 
betaler betydelig mer i vegbruksavgift ved transport enn det som samfunnet påføres av kostnader. 
Det innebærer en overføring fra distrikt til sentrale strøk som ikke kan fortsette dersom det fortsatt er 
et mål å oppnå økonomisk vekst, utvikling og fordeling. Med dagens vegbruksavgift subsidierer også 
privatbilistene næringslivet. Dette kan endres ved å innføre en sporingsfri veiprising som vil gjøre det 
billigere å forflytte seg i spredtbebygde strøk og dermed øke muligheten for at distriktene tar del i vel-
standsutviklingen gjennom bedre tilgang til større arbeidsmarkeder og flere tjeneste- og fritidstilbud. 

SSBs framskrivninger av befolkningsveksten i Norge viser at storbyene vil vokse betydelig. Når 
befolkningsmengden øker i de store byene og regionene, vil behovet for mobilitet bli større og 
næringstransporten vil også øke kraftig som følge av sterkere befolkningskonsentrasjon. 

I tillegg til målene om å redusere utslipp av klimagasser, vil nye krav til luftkvalitet sammen med
arealutfordringer tvinge fram store endringer i transportsystemet i og rundt byområdene. I disse 
endringene må folks behov for fleksibilitet i hverdagen ivaretas. 

Kollektiv transport kan ikke bare være et tilbud innad i en by, men også til og fra en by. Skal kollek-
tivtransport være konkurransedyktig med personbilen, må tilbudet bygges kraftig ut og gis mer 
fleksibilitet gjennom for eksempel innfartsparkeringer.

2. Sammendrag – omveier og snarveier til mål
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Ofte er behovet for fleksibel transport størst i starten av en hverdagsreise. Bilen er ofte det enkleste 
alternativet når man skal komme seg til og fra barnehage, skole eller tilfartspunkter. Transporten fra 
nærmiljøet til arbeidsplassen mindre avhengig av samme type fleksibilitet og kan like gjerne gjøres via 
kollektivtransport dersom denne kan tilby samme grad av smidighet og tidsbruk.

For å nå målsettingen om kun nullutslippsbiler etter 2025 bør innsatsen rettes inn mot nysalg av el-
biler, både for privat- og næringstransport. Utviklingen innen elbilteknologien viser at dette er real-
istisk. Varedistribusjon, håndverkstjenester og offentlig tjenesteyting kan raskere overføres til nul-
lutslippsteknologi enn de fleste andre sektorer innen transport, inkludert personbiler. Det skyldes 
raskere omløpshastighet på bilene og større investeringsevne. Det offentlige må øke fokuset på dette 
gjennom bruk av offentlige innkjøpsregler, insentivordninger for innføring av nullutslippsvarebiler, 
innføring av lavutslippssoner i byene og tilrettelagt ladeinfrastruktur. 

Avgiftssystemet med engangsavgift, vrakpant og omregistreringsavgift har sterk innvirkning på 
personbilmarkedet i Norge. Fra å være en i hovedsak fiskal avgift har avgiftssystemet blitt utviklet for 
også å nå politiske miljø- og klimamål. I Norge har virkemidlene vært konsentrert om nybilsalget. Når 
gjennomsnittlig vrakingsalder er nesten 19 år, må det også skapes insentiver som gir sterkere utskift-
ing av eldre og mer forurensende biler. Vrakpanten har vist seg som et godt virkemiddel og en ytter-
ligere styrking av denne vil kunne gi positive utslag på bilparkens samlede utslipp. Det samme kan 
lavutslippssoner og ikke-sporbar vegprising gi. De politiske virkemidlene må ikke bare rettes mot de 
som har mulighet til å kjøpe nye biler, men bidra til grønn omstilling av hele bilparken. Vrakpanten må 
økes og insentiver må på plass som kan føre til at folk kjøper nyere bruktbiler. 

Erfaringer fra de senere års endringer i avgiftspolitikken viser at klare politiske føringer gir raskere 
omstilling. NAF anser veiprising, elektrifisering og lavutslippssoner som de mest effektive virkemid-
lene for grønn omstilling i transportsektoren. I byene må det også stases på et godt kollektivtilbud og 
trygge sykkelforhold. Dette er virkemidler som ivaretar ulike behov i by og land og sikrer at næringsliv-
et er med på utviklingen, uten å gå ut over mobiliteten i folks hverdag. 

 • Veiprising er en forutsetning for å omstille hele bilparken, ikke bare nybilsalget, er også
   nødvendig for å rette opp skjevheten mellom privat- og næringstransport, og mellom 
   by og distrikt. 

 • Elektrifisering av bilparken er den raskeste og reneste løsningen for null utslipp fra 
   persontransport.

 • Virkemidlene må ikke bare rettes mot de som har mulighet til å kjøpe nye biler.

 • Nye insentiver trengs for raskere utskifting av bilparken. Vrakpanten må økes for å fungere 
   effektivt som virkemiddel.

 • Selvkjørende kjøretøy, bildeling og digitalisering vil på sikt gi alternativer til det tradisjonelle
   bilholdet.

 • Lavutslippssoner vil øke farten i omstillingen til null utslipp og er helt nødvendig for 
   endringer i næringstransporten. 

 • I byene må det satses for at mer av trafikken gjøres kollektivt, eller ved å gå eller sykle. En
   bevisst arealpolitikken vil også gi fortetting og enklere transport.

 • Vrakpanten må økes for å fungere effektivt som virkemiddel for raskere utskiftning
   av bilparken.
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Globalt utgjør transport en betydelig andel av klimagassutslippene3. På verdensbasis er 14 % av alle 
utslipp knyttet til transport og utslippene er svært ulikt fordelt mellom ulike land. Det er spesielt i 
høyinntektsland som Norge at utslippene av CO₂ fra transport er størst⁴. I tillegg har sektoren andre 
negative miljøeffekter som er økende, både i omfang og oppmerksomhet. Innen luftforurensing har 
transport en betydelig innvirkning. FNs klimapanel har pekt på muligheten for å redusere store deler 
av utslippene fra transport gjennom å forbedre effektiviteten av reisene og redusere utslippene fra 
drivstoff. De har også påpekt at dette vil ha positive virkninger som lavere reisekostnader, mindre 
lokal luftforurensing, bedre helse og mindre trafikkproblemer.

3. Klimapolitikken akselererer – transportsektoren 
i førersetet

3.1.1 Parisavtalen

Parisavtalen ble vedtatt som en rettslig bindende avtale under rammeavtalen Klimakonven-
sjonen på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015¹. Målet er at den globale oppvarmin-
gen bør holdes under to grader og helst begrenses til 1,5 grader i forhold til 1990-nivået. I 
utgangspunktet ble avtalen underskrevet av 175 land, og avtalen skulle tre i kraft 30 dager 
etter at den var ratifisert av minst 55 land som tilsammen sto for 55 % av de globale 
utslippene. I begynnelsen av oktober 2016 var dette nådd og avtalen trådte i kraft 
5. november 2016. Da hadde 72 land, som sto for over 56 % av utslippene, ratifisert avtalen. 
1. mai 2017 har hele 144 land tilsluttet seg avtalen. Parisavtalen forutsetter at alle land 
utarbeider egne mål for å begrense utslippene slik avtalen slår fast, og at disse oppdateres 
hvert femte år. Men selve avtalen inneholder ikke sanksjonsmuligheter overfor dem som ikke 
når målene satt nasjonalt². 

Parisavtalen

1. https://snl.no/Paris-avtalen
2. http://unfccc.int/2860.php
3. http://www.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/
4. FNs klimapanel Delrapport 3/2024

3.1 Klimamål som forplikter
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Norge har, med bakgrunn i de målene som FNs klimaavtale legger opp til, påtatt seg en forpliktelse 
om minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990⁵. Norge har også sluttet seg 
til EUs klimamål. Kutt på 40 % i EU-området er en forutsetning for å følge en utslippsbane som vil 
bidra til å nå togradersmålet, som ligger til grunn for EUs klimapolitikk. Dette skal gjennomføres 
med utgangspunkt i den fordelingen av innsats mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor 
som EU har vedtatt: 

 • Kvotepliktig sektor skal stå for en samlet reduksjon på 43 % sammenlignet med 2005
 • Ikke-kvotepliktig sektor en tilsvarende utslippsreduksjon på 30 %

Som en konsekvens av disse forpliktelsene, har regjeringen - med støtte i Stortinget - slått fast at 
dette må bety en akselerering av klimapolitikken. Spesielt transport og landbruk trekkes frem som 
sektorer der det må skje store endringer i årene framover. EUs regelverk gjør det klart at det skal 
gjennomføres årlige kutt fra 2020. Land som ikke klarer disse forpliktelsene risikerer å få 
sanksjoner. Blant annet vil 8 % av ikke oppnådd mål bli lagt til de nasjonale utslippskravene. 

Regjeringen har i Klimameldingen varslet noen områder der den politiske virkemiddelbruken skal 
styrkes, og transportsektoren er et av de områdene som vil bli prioritert. Nasjonal transportplan og 
bilavgiftene trekkes fram som sentrale virkemidler⁷.

Videre forhandlinger mellom EU-kommisjonen og regjeringen om Norges måltall vil videreføres og 
intensiveres i 2017 i følge regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017⁸. I revid-
ert nasjonalbudsjett for 2017 varslet regjeringen at Norge ligger an til å få et mål om å redusere 
ikke-kvotepliktige utslipp med 40 % fra 2005 til 2030⁹.

3.1.2  Norges avtale med EU

5. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eu-foreslar-klimamal-for-noreg/id2508044/
6. http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/503545/binary/814823?_ts=1401750dc70
7. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-211/1/
8. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/program_eu2017/id2536921/#kap04
9 http://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2017/dokumenter/pdf/stm2.pdf
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I Norge bidrar transportsektoren med om 
lag 60 % av de ikke-kvotepliktige klima-
gassutslippene. I perioden 1990 – 2015 

økte utslippene fra transport med om lag 
25 %, men etter 2007 har utslippene fra 

sektoren vært relativt stabil⁶.  
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I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det vedtatt en målsetning om at alle personbiler som selges 
etter 2025 skal være fossilfrie¹⁰. Etter 2025 skal også bybusser og lette varebiler være nullutslipps- 
kjøretøy eller bruke biogass. Regjeringen foreslår også at innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 
75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. I 2030 skal 
også varedistribusjonen i de største bysentra være tilnærmet utslippsfri i tråd med EUs ambisjon. 

Lavutslippsutredningen har vurdert mulige utslippskutt og kostnadene ved de ulike tiltakene, og de 
viser at det er realistisk å oppnå betydelige utslippskutt innen transportsektoren til en forholdsvis lav 
kostnad i forhold til mange andre sektorer. Spesielt tiltak rettet mot endringer i privatbilismen kan 
forholdsvis raskt bidra til kraftige reduksjoner i utslippene fra transport. 

3.1.3 2025-målene

Tiltak og potensial fra lavutslippsutredningen:

Teoretisk reduksjon-
spotensial, tonn CO₂-
ekv. pr. år i 2013:

2 700 000

1 300 000

800 000

200 000

80 000

250 000

140 000

ca. 5 500 000

Kostnad pr. tonn CO₂-
ekv. i følge lavutslipps-
utredningen:

500 - 1 500 kr

Under 500 kr

500 - 1 500 kr

Under 500 kr

500 - 1500 kr

500 - 1500 kr

Under 500 kr

Tiltak:
 

Nullutslipps personbiler: 100% av nybilsalget er 
el- eller hydrogenbiler

Fossile personbiler: Fra og med 2016 til 2025 
øker salget av hybridbiler lineært fra 15% til 
100% av fossile biler

Varebiler: 100% av nybilsalget i 2035 er 
el- eller hydrogenbiler

Bybusser: 100% av nybilsalget i 2025
er el- eller hydrogenbusser

Langdistansebusser: 75% av nybilsalget i 2030 
er el- eller hydrogenbusser

Nullutslipps lastebiler: 50% av nybilsalget i 
2030 er el- eller hydrogendrevne

Fossile lastebiler: Fra og med 2018 øker salget 
av hybride lastebiler lineært fra 1% til 50%

Totalt reduksjonspotensial i hht. 
referansebanen

 10. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/
Tabell 1 Tiltak og potensiale fra Lavutslippsutredningens
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For å oppnå dette vedtok stortinget i Nasjonal transportplan enkelte overordnede tilnærminger:

 • Null- og lavutslippskjøretøy og -fartøy skal være konkurransedyktige i pris.

 • Avgiftsdifferensiering eller subsidier for kjøretøy må videreføres.

 • Null- og lavutslippskjøretøy og -fartøy skal være billigere i bruk enn bensin og diesel.

 • Drivstoffavgifter, differensierte satser i bomringer, vegprising og annen trafikantbetaling i 
   de største byområdene kan brukes som virkemiddel. På ferjer og ordinære bompenge-
   prosjekter bør taksten være lik andre kjøretøy.

 • Der hvor det er mangel på vegkapasitet eller arealer (kø, parkering) skal nullutslipps-
   kjøretøy prioriteres.

 • Lade- eller drivstoffinfrastruktur for nullutslippskjøretøy skal være så godt utbygget at 
   langtransport er mulig og uakseptable ventetider unngås både i by og for langtransport.

 • Tilgang til kollektivfelt for el- og hydrogenkjøretøy opprettholdes der kollektivtrafikken 
   ikke hindres vesentlig.

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 at nullutslippskjøretøy alltid skal betale mindre enn 
halvparten av fossildrevne kjøretøy på ferjer, for parkering og i bompenger¹¹.  Dette legger føringer 
for hvordan lokale myndigheter kan utforme insentiver og bidra til å elektrifisere personbiltrafikken. I 
tillegg har kjøretøy uten utslipp fritak for engangsavgift og MVA. Samtidig vil det også bidra til å 
opprettholde fordeler for varebiltransporten som skal gjennom store endringer i retning nullutslipp 
fram til 2025.

11. http://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/budsjettavtale_2017.pdf
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Norge

Oslo

Trondheim

Bergen

Stavanger

Tromsø

2020:

30%

50%

25%

30%

20%

--

2030:

40%

95%

80%

Fossilfri by

Under revisjon

50%

I de større byene er de lokale klimamålene mer ambisiøse enn de nasjonale. I tillegg har noen byer 
tallfestet egne mål rettet mot transportsektoren. I Trondheim er det en spesifikk målsetting at utslip-
pene fra transportsektoren skal ned med 85 % i 2030 sett i forhold til utslippene i 1991, og Bergen har 
vedtatt i sin plan at det ikke skal brukes olje, gass eller kull i byen fra 2030¹². Det er en tydelig retning 
at de større byene tar et ansvar for å utvikle mindre karbonavhengighet. Internasjonalt går byene i 
bresjen for omstillingen til lavkarbonsamfunnet, og norske byer følger samme spor. Felles for de fleste 
byene er at de største muligheten for å redusere CO₂-utslipp og annen forurensning ligger innen 
transport. 

Intensiv satsning på kollektive løsninger, ny teknologi og alternativer til dagens fossile kjøretøy skal gi 
flere mennesker reelle valgmuligheter for sine hverdagsreiser. 

Oversikt over klimamål:

3.1.4 Lokale og regionale klimamål

Norske kommuner og fylker er pålagt å utvikle lokale klimaplaner. Kommunene skal i sin 
kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redus-
ere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomleg-
ging. Dette ble fastslått av regjeringen i 2009. 

Pålagte klimaplaner

Tabell 2 Oversikt over mål for kutt i  klimagassutslipp i utvalgte byer.
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3.1.5 EØS-avtalens Luftkvalitetsdirektiv

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet av EU sitt luftkvalitetsdirektiv (Directive 2008/50/EC¹³). 
Totalt 130 byer i Europa klarer ikke å nå kravene. På den bakgrunn har EU-kommisjonen nylig sendt 
varsel om tiltak til en rekke medlemsland med to måneders frist til å gjennomføre tiltak¹⁴. 

Vegtransport står for 40 % av NOx-utslippene i EU. Men fordi vegtransporten har utslipp 
nært bakken, peker EU-kommisjonen på at dette er utslipp som har betydelig høyere 
effekt enn utslipp fra andre kilder. I vegtrafikken kommer 80 % av NOx-utslippet fra 
dieselkjøretøy. På den bakgrunn er det flere byer som innfører ulike tiltak for å begrense 
transporten, ofte tiltak rettet mot dieseldrevet kjøretøy. Eksempelvis har London denne 
vinteren innført avgifter for dieselbiler med høye utslipp¹⁵ og Stuttgart forbyr dieselbil-
er som ikke møter Euro6-standarden på dager med høy luftforurensning¹⁶.  Norge ble 
høsten 2015 dømt for brudd på luftkvalitetsdirektivet av EFTA-domstolen. Dommen slår 
fast at Norge har brutt direktivets grenseverdier for SO₂, PM₁₀ og NO₂, og direktivets krav 
til tiltaksutredninger. De senere år har staten åpnet for at kommunene kan innføre virke-
midler som køprising, miljødifferensierte bompenger, forhøyede bompenger på dager 
med høy luftforurensning, midlertidig trafikkregulerende tiltak ved fare for overskridelser 
av grenseverdiene, lavutslippssone og piggdekkgebyr.

Vegtransport og utslipp

Luftkvaliteten i Oslo og andre byer har samlet sett blitt betydelig bedre de siste 20 årene. Samtidig 
som luftkvaliteten har blitt bedre har vi også hatt en kraftig økning i bilparken med økning i utslipp av 
NOx. Bare i perioden mellom 2007 og 2015 har det kommet 600 000 flere biler på veien med 
totalvekt under 3500 kilo. Reduksjonen av utslipp har i hovedsak kommet som følge av teknologi-
utviklingen i kjøretøyene. Utviklingen har vært positiv for bensinbiler og tungtrafikk. Ser vi på ut-
slippene av partikler og andre forurensningskomponenter, med unntak av NO₂, har utviklingen også 
vært positiv for dieselpersonbiler. Utslippene av NO₂ fra dieselpersonbiler har imidlertid økt over flere 
år. Renseteknologien for NO₂ i personbiler finnes i dag, så dette problemet vil reduseres i årene som 
kommer i takt med innfasing av denne teknologien.

12. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/miljo-og-klima/miljo-og-klimapolitikk/klima-og-energistrategi/
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=10017081727-1-19099156
http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2016170947-6057497.pdf
http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Klima--og-miljoplanprogram/
http://img8.custompublish.com/getfile.php/834456.1308.bxxwfuwpyt/Klima-%20og%20energiplan%202008-2018%20
(PDF),%20540k.pdf?return=www.tromso.kommune.no

13. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008L0050

14. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
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Tabellen under viser et eksempel på den forventede nedgangen i antall personer eksponert for 
NO2-verdier over tillatte grenseverdier frem mot 2022 i Oslo og Bærum. 

2013

2020

208 329

10 177

204 119

8 820

4 210

1 357

TOTAL I OSLO
OG BÆRUM

TOTAL I
OSLO

TOTAL I
BÆRUM

Antall personer eksponert for årsmidler over 40 µg/m3:

2013

2020

20 276

2 653

20 220

2 642

56

11

TOTAL I OSLO
OG BÆRUM

TOTAL I
OSLO

TOTAL I
BÆRUM

Antall personer eksponert for mer enn 18 timer med timemiddel over 
200 µg/m3:

15. https://www.tu.no/artikler/i-london-ma-eldre-dieselbiler-betale-220-kroner-for-a-kjore-inn-i-sentrum-i-
rushtiden/376993#cxrecs_s
16. http://autoweek.com/article/green-cars/stuttgart-ban-some-diesel-cars-city-center

Svevestøv er derimot en utfordring som trolig vil øke i årene framover. Det er veistøv og eksospartikler 
som bidrar til økt forurensing. Ved elektrifisering av personbilismen er både NOx og svevestøvutfor-
dringene betydelig redusert fra denne delen av bilparken. Men det vil fortsatt eksistere utfordringer 
med svevestøv så lenge næringstransporten ikke endres for å skape mindre luftforurensing. Næring-
stransporten medfører både veislitasje og oppvirvling av veistøv som forsterker problemene.

Tabell 3 og 4  Antall personer i Oslo og Bærum som forventes å bo i områder med NO2-nivåer over grenseverdiene gitt i 

forurensningsforskriften i 2013 og 2020¹⁷.
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3.2 Klimamålene fordrer ny politikk 

3.2.1 Oppsummering av dagens klimapolitiske mål :

 • Klimamålene er ambisiøse og det er knyttet stor politisk prestisje til å oppfylle dem både
   internasjonalt, nasjonalt og lokalt

 • Bymiljøavtalene vil tvinge fram aktiv bruk av tiltak for å redusere trafikk, utslipp av CO₂ og 
   andre miljøutfordinger, deriblant restriksjoner i bilbruk. Tidshorisonten er kort og tiltakene 
   som må gjennomføres vil medføre store omstillinger for trafikantene knyttet til hvordan 
   hverdagsreisene kan gjennomføres

 • Det må tilrettelegges for at persontransport i byene kan utføres med kollektivtransport, 
   sykkel og gange. Dette krever at det føres en langsiktig arealpolitikk.

 • På nasjonalt nivå har regjeringen fastsatt konkrete mål med støtte i stortinget, men det er 
   ikke lagt en strategi for hvordan dette skal oppnås

 • Klima- og miljømålene krever tiltak som gjør at folk velger nullutslippsbiler fremfor fossile 
   biler.

 • Det er et økt fokus på varedistribusjon uten at det følges opp av virkemidler som gir økt 
   innslag av elektriske kjøretøy i dette segmentet

 • Å få på plass god ladeinfrastruktur er en forutsetning for elektrifisering av personbilparken. 
   Enova støtter bygging av nasjonale korridorer, men det mangler virkemidler for å øke
   tilgangen på hjemmeladning, spesielt i byene. Dette er utfordrende da mye av 
   ladningen skjer hjemme.

17. Konseptutvalgutredning: Lavutslippssoner i Oslo 2016
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3.2.2 Forbrukerne trenger forutsigbarhet 

Vi er inne i en periode med stor vilje til å ta i bruk politiske grep for raskere å fase inn null- og lavut-
slippsbiler i forbindelse med omstillingen av bilparken. Det høye norske avgiftsnivået på biler og 
bilbruk gjør at politiske vedtak og signaler har direkte effekt på bilsalget. NAFs erfaring gjennom snart 
100 år som forbrukerorganisasjon er at bilkjøpere er årvåkne og sensitive. Bilhold er i Norge en stor 
utgiftspost for forbrukerne. Investeringen fører til en stor binding av kapital, og eie- og brukskost-
nadene kan være betydelige i et husholdningsbudsjett. 

Salgsstatistikkene de siste årene viser at endringer i av- 
giftssystemet slår raskt ut, enten det gjelder innfasing 
av elbiler, hybrider eller biler med lavere utslipp. 

Erfaringer fra debatten knyttet til dieselbiler, framtidige rammebetingelser for elbiler og kraftigere 
restriksjoner på bilkjøring i byer viser at den politiske debatten og vedtakene bidrar til å øke usikker-
heten knyttet til bilkjøp. Usikkerhet knyttet til framtidig teknologi og rammebetingelser er også en av 
årsakene til at stadig flere forbrukere velger privat leasing for å unngå å sitte med risikoen for å foreta 
feilinvestering i kjøretøy. 

Omstillingene kan på sikt gjøre hverdagsreisene renere og rimeligere. Men forbrukerne har behov 
for forutsigbarhet og erfaringer fra de senere års endringer i avgiftspolitikken viser at klare politiske 
føringer gir raskere omstilling. Det er ikke bare industri og næringsliv som trenger forutsigbarhet. Det 
gjør folk flest også. 

NAFs vurdering:

 • NAF er en pådriver for omleggingen til nullutslippskjøretøy fordi det kan gjøre transport 
   både rimeligere og renere for folk flest uansett hvor de bor i landet etter hvert som 
   teknologien får utviklet seg

 • Våre medlemmer skal få en bedre hverdagsreise, ikke vanskeligere, samtidig som samfunnet 
   når sine klima- og miljømål

 • Dette Veikartet avdekker et gap mellom de politiske målene og effekten av virkemidlene
   som skal til for å nå dem

 • Politikerne må gi klare signaler og forutsigbare rammer nå for å unngå unødvendige 
   restriksjoner som vil ramme både forbrukere og verdiskapning senere

 • Vi trenger forutsigbarhet, tydelighet og aktive virkemidler som gjør det enkelt å ta riktige 
   valg når vi planlegger hvordan hverdagsreisen skal foregå 
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4. Distriktene risikerer å sakke akterut

4.1 Todeling av transportsystemet

Luftkvalitet og arealutfordringer vil tvinge fram store endringer i transportsystemet i og rundt byom-
rådene. Det er et betydelig politisk fokus på dette både fra lokale og nasjonale myndigheter. I tillegg 
vil de lokale utslippsmålene for klimagasser kreve en omorganisering av trafikken som skjer i de 
største byene, med tilhørende krav til statlig støtte.

Utfordringene utenfor byer og større tettsteder framstår som betydelig forskjellig fra den trafikale 
dagsorden som gjelder i byområdene. Transportmulighetene i distriktene må økes for å gi folk utenfor 
byområdene mulighet til å ta del i velstandsutviklingen. Befolkningsutviklingen gjør grunnlaget for et 
allerede begrenset kollektiv tilbud enda mindre. I tillegg må folk reise lengre for både å få tilgang til 
større arbeidsmarkedsregioner, utdanningsmuligheter og et bredere fritids- og tjenestetilbud.

Å utvikle kollektive løsninger, som kan være et realistisk transportalternativ til personbil lik som i by-
områdene, vil være kostnadskrevende dersom målet er at mobiliteten og evnen til å forflytte seg skal 
opprettholdes. 

Personlig mobilitet i mindre tettbygde områder vil skille seg markert fra trafikk i byområdene framover. 
Det kommer til å bli en økende todeling av hvordan privat transport foregår, der privatbilen fortsatt vil 
være en foretrukket transportform utenfor byområdene. Skal det være mulig å kombinere samfunnets 
mål om økonomisk vekst, større arbeidsmarkedsregioner og økt økonomisk utjevning med kutt i 
klimautslippene, er det en forutsetning at privatbilismen utenfor byene raskt blir omstilt til kjøretøy 
som har null utslipp etter hvert som teknologiutviklingen gjør dette realistisk.

Så langt har nullutslippsbiler hatt gunstige ordninger for å stimulere bileiere til å velge disse bilene. 
Salget av først og fremst elektriske biler var i mange år konsentrert rundt eller i byene, noe som blant 
annet skyldes kort kjørelengde og lite utbygd infrastruktur. I dag er situasjonen annerledes. Bilene 
kommer med lengre rekkevidde, infrastrukturen er bedre utbygd og i løpet av kort tid vil utvalget av 
nullutslippskjøretøy øke betydelig.
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Det gjør at flere, ikke minst utenfor byområdene, kan dekke sitt daglige transportbehov med en 
elektrisk bil. Samtidig velger endel kommuner og fylker å redusere insentivene, selv om nullutslipps- 
kjøretøy ikke er konkurransedyktig med fossilbasert teknologi.  

Det må unngås at bilistene på bygda låses fast i gammeldags fossil teknologi, mens de som bor i byer 
kan følge den teknologiske utviklingen.

NAFs vurdering:

 • Justeringer på dagens avgiftssystem vil skape ytterligere skjevheter for folk i distriktene

 • Bil vil fortsatt være det viktigste transportmidlet i store deler av landet selv om det politiske
   fokuset er konsentrert om byområdene

 • Mobilitet er en forutsetning for å delta i velstandsutviklingen

 • Distriktene må også få muligheten til å tilpasse seg grønn teknologi og ta del i elbil- 
   utviklingen etter hvert som disse bilene også vil dekke behovene for 
   mobilitet i distriktene.

4.2 Større arbeidsmarkedsregioner 

Norge har en lang tradisjon i å satse på infrastruktur som legger til rette for økt verdiskapning og 
spredt bosetting. Som vist senere i Veikartet har dette også vært avgjørende for å oppnå den vel-
standsøkningen og fordelingen det norske samfunnet er preget av. I de senere år har mange fokusert 
på at veibygging kun gir økt biltrafikk og økte utslipp. Dette er basert på observasjoner av hva som 
faktisk skjer når en øker muligheten til mobilitet, uten en analyse av hvorfor det skjer og hva som 
kunne vært alternativene til økt mobilitet. En veiutbygging gir ofte kortere reisetid. Det bidrar til å gi 
større arbeidsmarkedsregioner og gjør at flere kan finne en jobb som passer deres kompetanse. Det 
legger grunnlaget for vekst og utvikling i næringslivet og er definert som et politisk mål fra stortinget i 
samtlige nasjonale transportplaner de siste tiår. 

Det er en utfordring å skape større arbeidsmarkedsregioner dersom det bare fokuseres på tran-
sportreduserende tiltak. Med utgangspunkt i en pendleravstand på ca. en time, vil det være mulig 
å øke pendlermulighetene ved å organisere kollektivtransporten på bedre måter. Dersom det kun 
legges vekt på reduksjon i privat bilpendling uten bedre kollektive tilbud, vil det i seg selv gi mindre 
arbeidsmarkedsområder og næringslivet mindre tilgang på kompetanse. Et eksempel er at nærins-
området i Nydalen i Oslo ikke er tilgjengelig for kompetente arbeidstakere som bor i Moss, Hønefoss 
eller Hamar hvis den samlede tidsbruken med kollektivtrafikk vil overskride en time. Det samme vil 
være situasjonen for arbeidstakere som ønsker å pendle fra Stjørdal til Trondheims vekstområde på 
Sluppen der privatbil tar betydelig kortere tid enn kollektivtransport. Et bedre kollektivtilbud kombin-
ert med en bevist arealpolitikk er viktig for å unngå slike virkninger. 
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Reisetiden på veg gjennom Østfold fylke har blitt betydelig redusert som følge av utbyg-
gingen av E6. Med ny vegstandard er det mulig å holde fartsgrensen og reisetiden har 
blitt mer forutsigbar. Estimater tyder på at det nå går omtrent 12 minutt raskere å kjøre 
E6 enn før utbygging. Denne beregningen er basert på gjennomsnittlig hastighet på 75 
km/t før utbygging. Skiltet hastighet varierte mellom 80 og 90 km/t før utbygging, men 
det var ofte kødannelse. 75 km/t kan dermed være et for høyt anslag på hastigheten før 
utbygging. Ifølge COWI (2014) hadde interessentene oppgitt spart reisetid på omtrent 
en halvtime. Intervjuobjektene i forbindelse med denne evalueringen rapporterer om at 
reisetiden til og fra Oslo har blitt halvert. Dette tyder på at køproblemet var betydelig og 
at spart reisetid som følge av utbyggingen er høyere enn estimatet¹⁸.

Utbygging på E6 Østfold

NAFs vurdering:

 • Større arbeidsregioner gir folk flere jobbmuligheter og næringslivet tilgang på mer kunnskap
   og øker produktiviteten i regionen

 • Det er et politisk mål å utvide arbeidsmarkedsregionene, men folk må også komme seg til 
   og fra jobb på en tidseffektiv måte

 • Et helhetlig transportnett, som innfartsparkering, InterCity-linjer og effektive omstig-
   ningsmuligheter inn til næringslivsklynger, kan utvide pendlingsomlandet uten at det gir 
   økte klimautslipp fra persontransporten

18. MENON-publikasjon nr. 4/2017: Evaluering av E6 Østfold
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5. Velstandsutvikling trenger gode
transportsystem 

5.1 Mobilitet – en forutsetning for fortsatt økonomisk vekst

Det har vært bred politisk enighet i Norge om at infrastruktur har vært en forutsetning for å lykkes med 
næringspolitikken. Dette har hatt en begrunnelse i behovet for at næringslivets transporter skal kunne 
foregå kostnadseffektivt og det har også vært et element i den norske distriktspolitikken som skal 
sikre bosetting over hele landet. 

I dag motiveres norske samferdselsinvesteringer også etter ønsket om å utvikle sterkere bo- og arbe-
idsmarkedsregioner. Samferdselsinvesteringer antas å gi direkte effekter for de som allerede reiser på 
en strekning i form av redusert reisetid. Samtidig gir det andre, som tidligere har vært for langt unna, 
muligheten til å innlemmes i en større region. 

Økt rekkevidde kan bety flere muligheter både i form av 
servicetilbud og potensielle arbeidsplasser. For næringslivet 
betyr dette bedre tilgang på arbeidskraft og kompetanse¹⁹. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har evaluert en rekke samferdselsprosjekter. De har sett at eff- 
ektene av samferdselsinvesteringer er størst der reisetiden mellom potensielle bo- og arbeidssteder 
reduseres betydelig. Dersom en ferje erstattes med en bro eller tunnel, eller en fjellovergang med en 
tunnel, vil det ofte øke samhandling mellom de berørte stedene. Betydelige reisetidsreduksjoner på 
det eksisterende vegnettet, som reduserer kø og forventede forsinkelser, vil ha tilsvarende forventet 
effekt²⁰.
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5.2 Økonomisk vekst i Norge

Norge har i mange år hatt en sterk økonomisk vekst. Økt mobilitet er en av premissene for at det lar 
seg realisere, og det har medført at trafikantene har forflyttet seg over større strekninger for å bidra til 
den veksten som har skjedd.  

Produktivitetskommisjonen, som avga sin innstilling i 2016, skulle vurdere hvilke tiltak som kunne 
bidra til å styrke veksten også framover. I deres rapport ble det påpekt at deler av landet kunne 
risikere svakere vekst på grunn av utfordringer innen samferdselsområdet.

“Trengsel og kø i byområder kan gi agglomerasjonsulemper og effektivitetstap. Særlig i Osloregionen 
ser man tendenser til dette gjennom økende køkostnader. En areal- og transportpolitikk som legger til 
rette for høy kollektivdekning i byområder, er sentral for et kostnadseffektivt transportsystem. Det må 
fortettes rundt trafikknutepunkt og satses på kollektivtransport i byområder.” 

Men de påpekte også at transportinvesteringer som kobler sammen arbeidsmarkeder kan bidra til å 
øke produktiviteten, ved å skape konsentrasjoner som krymper avstandene og gjør arbeidsmarkedene 
større²¹. En effektiv infrastruktur er viktig for den økonomiske veksten i Norge. 

Nasjonal transportplan for 2018-2029 slår også fast at transportsystemet har stor betydning for både 
folk og næringsliv. 

”God mobilitet gir mennesker en enklere hverdag og frihet til å bosette seg der man ønsker med 
tilgang til varer og tjenester, mulighet til å ta utdanning, skaffe seg jobb og delta i fri- 
tidsaktiviteter. For næringslivet er transport systemets kvalitet avgjørende for kon-
kurransekraften²².”

19. https://www.toi.no/regional-utvikling-og-reiseliv/investeringer-i-samferdsel-er-viktig-for-naringslivet-
article32895-221.html
20. https://www.toi.no/regional-utvikling-og-reiseliv/investeringer-i-samferdsel-er-viktig-for-naringslivet-
article32895-221.html
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5.3 Transportpolitikk påvirker fordelingen i samfunnet

Grønnere transport kan bety økte transportkostnader i en overgangsfase. Dette fordi man velger å øke 
kostnadene på klimafiendtlig transport for å få færre til å benytte den transportmetoden, og det er lite 
sannsynlig at man fullt ut klarer å kompensere med insentiver og tilbud til grønn transport, for eksem-
pel kollektivtilbud og elbilfordeler, slik at folk ikke møter forhøyede kostnader av noe slag.  Den økte 
kostnaden vil enkelt sagt komme enten i form av økt pengebruk eller økt tidsbruk. Dette skjer ved at 
man enten betaler seg ut av økt tidsbruk (for eksempel ved å betale forhøyede bompenger) eller at 
man velger et kollektivt transportmiddel som oftest tar lenge tid. Det er de med minst økonomiske 
ressurser som har minst mulighet til å tilpasse seg denne kostnadsøkningen, og samtidig gjerne dem 
som har lengst reisevei til jobb. 

Grunnleggende sett er det ofte en sammenheng mellom hvor langt fra et sentrum noen bor og deres 
inntektsnivå. Hever man prisene på visse typer transport betydelig kan man dermed komme opp i en 
situasjon hvor det er de med minst handlingsrom blir rammet hardest,. Det er for eksempel de uten 
fleksibel arbeidstid som merker rushtidsavgifter best. Dette vil føre til velferdsforskyvninger dersom 
ikke ulempen kompenseres. Et sted hvor vi ser dette mest tydelig er gjennom pendlerfradraget.

Forskning utført gjennom forskningsprogrammet BISEK (Bilens sociala och ekonomiska betydelse)²³ 
viser at lavinntektsområder rammes 4,5 ganger hardere enn høyinntektsområder i absolutte kroner 
ved fjerning av pendlerfradraget. Et slikt tiltak virker sterkt regressivt på korte reiser. Hvis vi tar hen-
syn til inntektsnivåforskjellen mellom lavinntektskretser og høyinntektskretser så er inntektene 3,3 
ganger høyere i høyinntektskretsene slik at de med lav inntekt og enkeltregioner i distriktene rammes 
15 ganger hardere enn de med høy inntekt av å fjerne pendlerfradraget. Pendlerfradraget virker 
således inntektsutjevnende. Det er nærliggende å anta at en økning i transportkostnader gjennom 
tiltak så som økte bompenger vil ha lignende effekter på de med lavest lønn. Det er derfor viktig at det 
legges til rette for fortsatt bruk av positive virkemidler som senker kostnaden ved klimavennlig trans-
port, og ikke ensidig legge restriksjoner og kostnadsøkninger til de tradisjonelle fossildrevne bilene. 

Kostnadsøkning på transport, uansett hvilken form det tar, er dermed det motsatte av region-
forstørring. Den økonomiske avstanden mellom hjem og arbeidssted vil øke. Dette reduserer igjen 
tilbøyeligheten for å reise langt for å sikre seg høyere lønn og høyere produktivitet. Det er viktig at 
politikerne klarer å ivareta mobiliteten i samfunnet på veien mot lavutslipp, også for å sikre at omleg-
gingen ikke påvirker enkelte grupper langt mer enn andre. 

NAFs vurdering:

 • Større arbeidsregioner er en forutsetning for økonomisk vekst.

 • Et effektivt transportsystem som gir mobilitet på tvers av inntektsregioner er en forutsetning 
   for inntektsutjevning

 • By og land vil utvikle seg forskjellig hvis fokus blir på transportreduserende tiltak. Byene vil 
   øke sin velferdsvekst mens distriktene ikke gjør det i like stor grad

 • Hverdagsreisen  – må kunne utføres effektivt og miljøvennlig enten man bor i distriktet eller 
     i byen

 • Restriksjoner på persontransport vil begrense økonomisk vekst

21. http://produktivitetskommisjonen.no/files/2015/02/sammendrag.pdf
22. https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/no/pdfs/st-
m201620170033000dddpdfs.pdf
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6. Mer folk og mindre trafikk – er det mulig?

6.1 Framskrivinger av bosetting og transport

Befolkningsframskrivingene som gjøres av Statistisk Seltralbyrå (SSB) viser i sitt hovedalternativ at 
befolkningen i Norge skal øke fra omlag 5,2 millioner i 2016 til 5,9 millioner i 2030 og 6,7 millioner i 
2050. 

SSB har vurdert hvor befolkningsveksten kommer, og framskrivningene viser at storbyene vil vokse 
betydelig. I hovedalternativet passerer Oslos befolkning 700 000, Bergen 300 000 og Trondheim 
200 000 innbyggere i løpet av de neste ti årene. Også i nærliggende kommuner til de store byene vil 
det komme betydelig befolkningsvekst – for eksempel vokser Ullensaker kommune i Akershus med 
over 50 % fram mot 2040.  Oslo og Akershus antas å vokse henholdsvis 30 % og 29 %. Dette vil utløse 
behov for ytterligere transportbehov. Når befolkningsmengden øker i de store byene og regionene, 
vil behovet for personlig mobilitet bli større og næringstransporten vil også øke kraftig som følge av 
sterkere befolkningskonsentrasjon og -vekst. Arealplanlegging og konsentrasjon av bebyggelse og 
arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt er sentrale tema i mange byer. God arealpolitikk i byene vil gi  
flere muligheter til å klare seg uten bil i hverdagen, og heller kunne bruke gange, sykkel og kollektiv- 
transport.

Parallelt vil mange kommuner og regioner ha motsatt utvikling. Hele 67 kommuner er antatt å miste 
over 5 % av befolkningen. Det vil gjøre grunnlaget for å utvikle gode alternativer til personbilbruk 
dårligere samtidig som reiselengdene for den enkelte trolig vil øke for å kunne ha tilgang til et bredere 
arbeidsmarked og større tjenestetilbud. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser at vi 
reiser lengre. I 2009 reiste vi i gjennomsnitt 42,1 kilometer pr dag, mens dette var økt til 47,2 kilometer 
pr dag noen år senere²⁴. Mulighetene for å redusere utslippene fra denne transporten ligger dermed i 
endring av drivstoffbruk og en elektrifisering av den transporten som skjer.

23. TØIs rapport 1463/2016 
24. TØI rapport 1383/2014
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Mer enn 5% nedgang

Uendret (mellom -5% og +5% endring)

6-20% vekst

Mer enn 20% vekst

Framskrevet prosentvis vekst i kommunene
2016-2014, hovedalternativet (MMMM)
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OSLO KOMMUNE

BERGEN

TRONDHEIM

SANDNES

KRISTIANSAND

BÆRUM

DRAMMEN 

SKEDSMO

ULLENSAKER

FREDRIKSTAD

2016

658 400

277 400

187 400

74 800

88 400

122 300

67 900

52 500

34 200

79 000

2040

658 400

277 400

187 400

74 800

88 400

122 300

67 900

52 500

34 200

79 000

ANTALL

658 400

277 400

187 400

74 800

88 400

122 300

67 900

52 500

34 200

79 000

%

30

18

20

39

28

18

32

36

54

23

FOLKEMENGDE VEKST

De ti kommunene med høyest  framskrevet vekst i antall over årene 2016 - 2040:

Tallene er avrundet slik at folkemengde og befolkningsvekst benevnes i hundre, og prosentvis vekst 
benevnes som heltall. Kilde: Statistisk Sentralbyrå.
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VANYLVEN

PORSANGER

BØ (NORDL.)

MELØY

LOPPA

GRUE

NORDDAL

BINDAL

ASKVOLL

ÅRDAL

2016

3 300

4 000

2 600

6 500

1 000

4 800

1 700

1 500

3 000

5 400

2040

2 600

3 400

2 100

6 100

600

4 400

1 300

1 100

2 700

5 000

ANTALL

-700

-500

-500

-400

-400

-400

-300

-300

-300

-300

%

-30

-18

-20

-39

-28

-18

-32

-36

-54

-23

FOLKEMENGDE VEKST

De ti kommunene med lavest  framskrevet vekst i antall over årene 2016 - 2040:

Tallene er avrundet slik at folkemengde og befolkningsvekst benevnes i hundre, og prosentvis vekst 
benevnes som heltall. Kilde: Statistisk Sentralbyrå.
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2016

2022

2030

2040

2050

FØRER

34 305

37 366

40 635

44 071

47 146

Befolkningsøkningen, sentraliseringen og lengre reiser vil kunne medføre at bilbruken øker. Utvik-
lingen i det samlede transportarbeidet er beregnet av TØI som en del av grunnlaget for etatenes 
forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029²⁵. Det viser en økning i transportarbeidet i bil mellom 
2016 og 2030 på 18,5 %. Urbanisering og fortetting gjennom god arealpolitikk kan bidra til å endre 
dette, og gi mindre bilbruk og mer transport gjennom kollektivtrafikk, gange eller sykkel. Det forutset-
ter at byområdene legger til rette slik at folk får nærhet til arbeidsplasser, handel, skoler og barne-
hager og kultur- og fritidsaktiviteter. Boligområdene må utvikles slik at det er kort vei til gode kollek-
tive løsninger. Hyppige avganger og nok kapasitet er viktige forutsetninger for å redusere veksten i 
bilbruk. 

Beregnet motorisert persontransportarbeid innenlands. Millioner personkilometer pr år. Sum korte og lange reiser. (TØI)

PASS

7 149

7 656

8 146

8 852

9 516

BUSS

4 391

4 359

4 507

4 778

5 028

BÅT

89

78

81

86

91

TOG

3 578

4 422

4 704

5 102

5 467

BANE

689

735

777

825

876

FLY

5 721

5 923

6 358

6 829

7 308

SUM

55 921

60 540

65 209

70 542

75 432

TRIKK/BIL-BIL-

NAFs vurdering:

 • Befolkningsveksten vil gi økt transportbehov fram til 2030 og videre til 2050. Urbanisering
   kan gi flere mulighet til å velge kollektivtransport, gange eller sykkel og endre 
   reisemønsteret

 • Samtidig vil det være lite lønnsomt å bygge ut og drifte kollektivtransporten utenom 
   vekstområdene

 • For å redusere utslippene fra personlig transport utenfor vekstområdene må man her
   satse på utskifting av bilparken og gjøre nullutslippskjøretøy tilgjengelige

25. http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/1799427/binary/1174134?_ts=15b38ba4840
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6.2 Bymiljøavtalene

Alle byområdene vil i forbindelse med bymiljøavtale, byvekstavtale eller belønningsordninger for-
plikte seg til et mål om at all økning i persontransport innenfor deres geografiske område skal tas av 
kollektiv, gange og sykling. Dette er allment kjent som nullvekstmålet, og er slått fast av Stortinget 
gjennom Nasjonal transportplan. På linje med det vi har sett om lokale klimamål er det også flere byer 
som har vedtatt lokale mål for reduksjon i transportarbeidet. I Oslo er det for eksempel vedtatt 20 % 
reduksjon av det totale transportarbeidet innenfor byens grenser innen 2019, noe som også inklu-
derer næringstransporten, og byen skal senke transportarbeidet ytterligere innen 2030 til en tredjedel 
av det som ble observert i 2015. På samme linje har Bergen vedtatt 10 % nedgang fra 2013-nivå på 
privatbilismen innen 2020, som økes til 20 % nedgang innen 2030. Det er verdt å huske at også biler 
med null- og lavutslippsteknologi inkluderes av dette målet.  

Byene sliter mer med trengsel og arealmangel enn andre områder og dette er en medvirkende faktorer 
til at enda strengere mål enn nullvekstmålet settes for transportsektoren lokalt. De to største byene i 
landet har noen av de største utfordringene med trengsel. Samtidig har byområdene på grunn av tett 
arealstruktur stor mulighet til å løse de parallelle problemene med miljø og trengsel forårsaket av 
transport gjennom bruk at kollektive transportmidler, og tilrettelegging for sykkel og gange.  

I dag kan staten dekke 50 % av investeringene i viktige kollektivutviklingsprosjekt i de byene som 
inngår bymiljø- eller byvekstavtaler. Skal byene ha mulighet til å skape alternative tilbud til bil, må 
staten bidra mer aktivt og økonomisk enn i dag.

6.3 Lav- og nullutslippssoner virker

En lav- eller nullutslippssone har som mål å redusere den lokale luftforurensningen. Derfor er hov-
edmålet å redusere utslippene av forurensningskomponenter som svevestøv og/ eller NOx, og ikke 
CO₂ som først og fremst er en klimagass. Lavere CO₂-utslipp kan likevel komme som en bieffekt når 
folk omdisponerer bruken av eller kjøper nyere kjøretøy tilpasset restriksjonene som innføres. Lavut-
slippssoner finnes i en rekke europeiske byer og forskning viser at disse gir kutt i utslippene av klima- 
og miljøgasser²⁶. Hvilken effekt lavutslippssonene gir avhenger selvsagt av hvor og hvordan sonen 
innrettes.

Fra 2017 har norske kommuner fått anledning til å innføre lavutslippssoner²⁷. En lavutslippssone 
defineres i den sentrale forskriften som et geografisk avgrenset område på offentlig veg, som er utsatt 
for lokal luftforurensning fra bil, og der kommunen har fått samtykke til å innføre gebyr for at visse 
kjøretøy skal få kjøre. Gebyret innføres for de bilene som ikke tilfredsstiller de utslippskrav som blir 
fastsatt i lavutslippssonen, og er altså ikke en sone med forbud mot å kjøre med høyutslippsbiler. 
Forskriften spesifiserer at en nettoinntekt for kommunene skal brukes til kollektivtransport, trafikk- 
sikkerhets- og miljøtiltak for å redusere lokal luftforurensning. 

En nullutslippssone er en sone som kun er tilgjengelig for biler som ikke har utslipp direkte fra kjørin-
gen, eksempelvis elbiler og kjøretøy som drives av hydrogen. Her er det ikke mulig å betale gebyr 
for å få kjøre med andre biler som har utslipp. En nullutslippssone bør utformes slik at det dekker all 
transport, inkludert vare- og godstransport. Dette kan være et virkemiddel som vil bidra til å omstille 
vare- og godsbilene til nullutslipp. I dag mangler det gode insentiver for å omstille denne delen av 
veitransporten, og det er behov for nye virkemidler for å framskynde denne utviklingen.

26. UArapport_77_2016_Tiltak for redusert biltrafikk i by Endelig versjon.pdf
27. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1681
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For den lokale luftforurensingen i byene står veitrafikken for den største andelen av 
NOx-utslippene. I 2015 stammet om lag 41 % av NO₂-utslippene fra transport fra tunge 
kjøretøy eller annen næringstransport. 33 % av NO₂-utslippet kom fra dieselpersonbiler 
og 9 % stammet fra bensinpersonbiler. Samtidig som 41 % av NO₂-utslippene stammet 
fra tyngre kjøretøy, tilsvarte trafikkarbeidet til de samme kjøretøyene 5 % Tiltak mot 
denne kjøretøygruppen vil derfor være langt mer effektiv enn mot dieselpersonbiler.

Lokal luftforurensning

6.4 Varetransport må omstilles raskere

Mange transportselskap har mulighet til å omdisponere sine bilflåter slik at de nyeste og reneste 
bilene benyttes i bystrøk. I følge NTP 2018-2029 blir de nyeste lastebilene brukt på langtransport i 
dag²⁸. Utskiftingstakten for tunge kjøretøy er dessuten langt høyere enn for privatbiler, samtidig som 
synergieffekter kan oppnås ved økt bruk av ITS-løsninger og smart logistikk. I de fleste lavutslipps-
sonene i Europa er restriksjonene rettet direkte mot tyngre kjøretøy, og forbudet eller avgiften er 
knyttet opp til i hvilken grad kjøretøyet tilfredsstiller gitte eurokrav.

Trafikkarbeid hele landet i 2016, andel kjørte kilometer. 
Neste side:  Andel av NO₂-utslipp i 2015 (Kilde: SSB)

28. https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/
no/pdfs/stm201620170033000dddpdfs.pdf
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Sammensetningen av utslippene mellom de ulike typene kjøretøy endrer seg noe årlig. Likevel er 
det tydelig at en innfasing av lavutslippssoner, hvor man først implementerer restriksjoner for tunge 
kjøretøy, vil ha god effekt. TØI har gjort beregninger som viser at kjøretøy eldre enn Euro VI vil stå for 
11 % av trafikkarbeidet, men hele 46 % av NOx-utslippene i 2023. Samtidig viser de at en permanent 
lavutslippssone rettet mot tunge kjøretøy i kombinasjon med restriksjoner for dieselpersonbiler vil 
kunne redusere NOx-utslippene med 20-30 %²⁹. Dette viser altså at en lavutslippssone rettet mot 
tunge dieselkjøretøy vil ha god effekt.

Det finnes i dag flere ulike teknologier som kan redusere NOx-utslippene med inntil 90-95 %. Dagens 
dieselbiler med Euro 6-teknologi har blant annet et system som kalles Selective Catalytic 
Reduction (SCR). Dette systemet injiserer urea, også kalt AdBlue, som bryter opp NOx til nitrogen og 
vann. ADAC sine tester viser at NOx-utslippene kan reduseres effektivt når SCR-teknologien innrettes 
på en optimal måte. De nye Euro 6-kravene innebærer installering av AdBlue-teknologi i mange biler. 
Dette utgjør en ekstra kostnad fra 12 000-15 000 kroner per bil for å bidra til mindre NOx-utslipp.

Bilfrie sentrum diskuteres i flere norske byer. Byrådet i Oslo har vedtatt dette, og flere byer i Europa 
har tatt i bruk dette i mindre omfang. En utfordring er at det ofte er et virkemiddel som rettes inn mot 
personbilisme, mens nyttetransporten unntas. Erfaringer fra de byene som har innført dette, viser at 
de etablerer mategater eller gjennomkjøringsveier for å unngå uheldige utslag som store omkjørings-
behov. I tillegg er den framskrevne veksten i byene en utfordring knyttet til nyttetransporten  som da 
beregnes å øke sterkere enn befolkningsveksten. Med unntak fra restriksjonene mister nyttetrafikken 
også et viktig insentiv til å omstille til nullutslippsteknologi slik f.eks. nullutslippssoner vil bidra til. 

NAFs vurdering: 

 • Innføring av lavutslippssoner for næringskjøretøy vil føre til en rask utskifting av hva
   slags kjøretøy som brukes i bysentra, og vil gi en positiv effekt på lokal luftforurensing

Figur 5 Andel av NO2-utslipp i 2015 - Kilde: SSB 2017 
29. Harald Aas, Lasse Fridstrøm og Tormod Wergeland Haug. 2015. Tiltak mot bruk av dieselkjøretøy
på dager med høy lokal luftforurensning. TØI rapport 1437/2015. Oslo: Transportøkonomisk institutt.
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6.5 Sykkel løser mye, men ikke alt

Å legge til rette for at folk kan bruke sykkel på kortere reiser vil være positivt og en nødvendig for-
utsetning for å oppnå målet om null vekst i personbiltrafikken i byer. Erfaringer viser at sykkelandel-
en er høyere i områder med godt utbygde sykkelstier og byene bør stimuleres til fortsatt å vektlegge 
det³⁰. Likevel tyder reiseutviklingen på at andre alternativer til privatbil er viktigere for å nå nullvek-
stmålet. Det er utfordrende å øke sykkelandelen, men byer som Trondheim og Stavanger har i en viss 
grad lykkes med dette. Urbanisering kan bidra til å øke denne sykkelandelen ytterligere, og det vil 
være behov for aktive tiltak for å oppnå det.

Introduksjonen av elektriske sykler kan derimot endre reisemønsteret betydelig. I 2016 ga Oslo 
kommune støtte til kjøp av elektrisk sykkel. Evalueringen som ble gjennomført av Transportøkonomisk 
institutt viser at dette ga betydelige endringer i måten de som anskaffet elsykkel gjennomførte sine 
hverdagsreiser. Sykkelbruken gikk opp med 30 % og bilbruken ned med 16 % blant de som anskaffet 
slik sykkel³¹. 

Daglige sykkelreiser i byområdene av totale reiser:

Andel sykkelreiser etter bosted i prosent. (Nasjonal transportplan 2018 - 2029)

NAFs vurdering:

 • Det må legges til rette for sykling som øker tryggheten, for eksempel ved egne 
   sykkelveier. Ved god tilrettelegging ser vi at sykkelandelen øker.

 • Elektriske sykler viser et betydelig større potensiale til å endre reisemønstre, men de 
   er fortsatt i en introduksjonsfase

30. VTPI, 2015d. Walkability Improvements. Strategies to Make Walking Convenient, Safe and Pleasant. 
TDM Encyclopedia. Victoria Transport Policy Institute. Updated 15 April 2015. 
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6.6 Innfartsparkering løser hverdagsutfordringer for pendlere

Skal det skapes høy bruk av kollektivtransport i byene, må det også legges til rette for at pendlerne 
kan sette fra seg bilen og skifte til kollektivtransport når de nærmer seg et pressområde. Å utforme 
gode løsninger for pendlere som krysser en kommunegrense er da en forutsetning. 

Ofte er behovet for fleksibel transport størst i 
starten av en hverdagsreise. 

Å komme seg til og fra barnehage, skole, tilfartspunkter eller utføre handel er ofte avhengig av fleksi-
bel transport som bare en privatbil kan gi. For å kunne kombinere fordelene med bil i begynnelsen av 
en reise med fordelene kollektivtransport gir i købelastede områder, bør det utformes innfartspark-
eringer langs innfartsveiene som gir folk en enkel og praktisk måte å foreta en overgang til kollektivtil-
budet på.  

Innfartsparkering medfører redusert transportomfang med bil, og tilhørende mindre luftforuren-
sning³². En evaluering av satsingen på innfartsparkering i Edinburgh anslår at om lag 100 000 bilrei-
ser inn til sentrum er unngått de siste årene på grunn av tilbudet³³. Den samme studien viser også 
at bruken av Citybus i Groningen fra innfartsparkering til sentrum har økt fra 20 000 passasjerer i 
1988 til 1,3 millioner i 2006. Eksemplene viser at innfartsparkering kan bidra betydelig til å redusere 
biltrafikken inn til sentrum.

NAFs vurdering:

 • Å begrense innfartsparkeringer kun til et parkeringstilbud ved en jernbanestasjon eller en
   busstasjon vil ikke være fremtidsrettet grunnet lite fleksibilitet for trafikanten og fortetting 
   rundt knutepunktene

 • Innfartsparkeringer langs innfartsveiene bør utformes med tilstrekkelig kollektivtilbud slik 
   at tidsbruken blir den samme

31. https://www.toi.no/sikkerhet-og-atferd/elsykler-reduserer-co2-utslipp-article33959-1025.html
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6.7 Bildeling vil øke

Eierskap til biler vil trolig endre seg de nærmeste årene, spesielt i byområdene. Allerede er det 
etablert flere tilbud om bildeling, leasing øker i omfang og delingsøkonomien byr på ulike muligheter 
for å bruke bil når behovet oppstår uten å eie en bil selv. Behovet for å forflytte seg vil derimot være 
like stort, men bildeling vil ha positive konsekvenser som mindre arealbehov for å parkere en bil som 
ikke er i bruk. Det vil bidra til å frigjøre areal som kan benyttes til andre formål. Det kan også gi noe 
nedgang i bruk av bil: folk som velger bildeling bruker bilen omtrent 1/3 mindre enn bileiere med 
tilsvarende betydning for utslipp³⁴. 

Samtidig utvikler bilprodusenter tilbud om timesleie av biler som står plassert rundt i byer. Et 
eksempel er DriveNow³⁵ som eies av BMW og Sixt. Nabobil og Hertz Bilpool har også fleksible 
ordninger som øker valgmulighetene for de som ikke eier en egen bil.

Økt innslag av bildeling og lignende ordninger vil også ha andre positive virkninger. Erfaringer tilsier 
at dette er biler som kjører langt hvert år og utskiftingstakten blir da betydelig høyere enn i dagens 
personbilpark. Dette gjør at ny teknologi vil kunne introduseres raskere i bilparken, noe som vil ha 
positive effekter både på utslipp og sikkerhet. Lovverket må tilpasses slik at disse endringene ikke 
forsinkes når målet er mindre bilbruk i byområdene og lavere utslipp nasjonalt.

NAFs vurdering:

 • Trafikanter i byområdene får stadig flere muligheter til å ha tilgang til en bil uten å 
   nødvendigvis å måtte eie en selv. Det kan gjøre det billigere å forflytte seg, samtidig som 
   antallet biler vil reduseres ved økt sambruk

 • Utviklingen både innen kommunikasjonsteknologi og autonomi vil gjøre det enklere å 
   kunne benytte seg av en delingsbil når trafikanten har behov for det

32. Høiskar, A.K, I. Sundvor og A. Strand. 2014a. Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015- 2020.
NILU- Norsk institutt for luftforskning og Transportøkonomisk institutt.
33. Lopez-Ruiz, H. G, Panayotis Christidis, Hande Demirel, Mert Kompil, 2013. Quantifying the Effects of 
Sustainable Urban Mobility Plans. JRC Technical Reports. European Commission. Report EUR 26123 EN.

Figuren på neste side: 
Transportmiddelbruk på daglige reiser i ni byregioner. Bosatt i regionen. 2013/2014. (Nasjonal transportplan 2028 – 2029)
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6.8 Kollektivsatsingen må intensiveres betydelig

Mange byer investerer mye i kollektive transportløsninger som T-bane, trikk, bybane og superbuss. 
Kollektivdekningen i byene er høy og det er satsinger i alle de store byene som vil bidra til å ytter- 
ligere forbedre tilbudet. Nullvekstmålet forutsetter at behovet for nye reiser som befolkningsveksten 
gir i stor utstrekning skal tas med kollektivtrafikk. Et godt kollektivtilbud gir gode effekter på interne 
reiser innenfor en by, noe som har medført at bl.a. kollektivtransporten internt i Oslo nå er høyere enn 
personbiltransport. Paradokset er at investeringene ofte forutsetter en fortsatt høy bilbruk gjennom 
bompengeringer for å sikre driftstilskudd til et økt kollektivtilbud. Staten kan også bidra med 50 % 
ved større kollektivutbygginger.

I politiske sammenhenger vises det også som regel til kollektive løsninger som svaret på de ut-
fordringene nasjonen møter ved klimautslipp. Men selv om en legger til grunn reisemiddelfordelingen i 
de store befolkningsregionene i Norge, er det personbiltrafikken som dominerer. Også storby-
områdene har betydelige utfordringer dersom det skal utvikles et tilbud som kan klare å gi den 
samme fleksibiliteten som mange opplever at bilen gir dem. Det betyr at arealpolitikken må utvikles 
slik at en større andel av befolkningen i byene kan bruke kollektive løsninger. Fortetting knyttet til 
kollektivknutepunkt er viktig både i forhold til bosted og arbeidsplass. Det er også store utfordringer 
knyttet til reiser til og fra en by fra pendlingsomlandet.  Nasjonal transportplan viser et kollektivtilbud 
som i beste fall dekker fra 4 % til 20 % av den daglige transporten bare i de ni største regionsentrene i 
Norge. 

NAFs vurdering:

 • Skal kollektivtransport være konkurransedyktig med personbil, må tilbudet bygges kraftig ut 
   og gi mer fleksibilitet knyttet til innfartsparkeringer

 • Kollektivtransport kan ikke bare være et tilbud innad i en by, men også til og fra en by for å 
   redusere den totale trafikken i byområdet

 • Utviklingen av autonome kjøretøy, herunder busser, vil gi kollektivtransport ytterligere for
   trinn i pressområder med mye persontransport

34. Nenseth V, T. E. Julsrud og M. Hald. 2012. Nye kollektive mobilitetsløsninger - bildeling som case. TØI
rapport 1218/2012.
35. http://drive-now.com
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7. Teknologi vil revolusjonere transporten

Digitalisering og lavutslippsteknologi vil bidra til å endre transportsektoren. Trafikkstyring vil bli mer 
presis når IKT bygges ut og trafikksikkerheten kan økes som en del av arbeidet mot nullvisjonen. 
Utviklingen av kjøretøy som har null- eller lavutslipp har hatt mye fokus de senere årene, også fra de 
tradisjonelle bilprodusentene. Ikke minst har kostnadene knyttet til batteriteknologi og solenergi gått 
kraftig ned, og det har blitt presentert ulike løsninger for lokal strømproduksjon og lagring der bilene 
inngår som en integrert del av kraftnettet.    

Førerstøttesystemer og utvikling av selv-
kjørende biler blir en viktig del av fremtidens 
personbiltrafikk.

Førerstøttesystemer og utvikling av selvkjørende biler, også kjent som autonome kjøretøy, blir en 
viktig del av fremtidens personbiltrafikk. Nasjonal transportplan understreker at dette vil kobles til, og 
trolig være avhengig av, digitalisering og ITS-løsninger som må knyttes til veinettet. Hvordan denne 
teknologien vil utvikle seg er det ikke et entydig bilde på i dag, men noen av de effektene det kan bidra 
til er blitt kartlagt. En effekt av utviklingen vil være at man øker kapasiteten på veiene gjennom å bruke 
teknologi som bedre utnytter tilgjengelig plass. Det vil gi mindre behov for økt veiutbygging og kunne 
redusere kø og behov for hastighetsendringer som dermed også bidrar til reduserte klimautslipp. 
Videre kan bildeling og samhandling i trafikken bidra til å redusere trafikken. Flere produsenter utvikler 
kjøretøy som kan operere autonomt uten mye bruk av tilrettelegging langs veiene. Samtidig slår NTP 
2018-29 fast at: 

”Flere av gevinstene ved digitalisering knyttet til trafikkstyring og kapasitetsutnyttelse kan vanskelig 
realiseres uten noen form for kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur, og de amerikanske 
transportmyndighetene (National Highway Traffic Safety Administration) vurderer å gjøre det obliga-
torisk i nye personbiler å ha samvirkende ITS-teknologi installert.” 

Norge har et kraftig vedlikeholdsetterslep på veiene, og det vil være behov for å oppgradere infras-
trukturen slik at det legges til rette for bruk av ny teknologi og på sikt autonome kjøretøy. Hva dette 
vil bety innenfor ITS er fortsatt uklart, men alt fra veioppmerking til skilt må trolig være oppdatert for 
å sikre gevinstene ved autonom teknologi.  Bare fylkesveiene har et betydelig etterslep på vedlikehold 
som i NTPs plangrunnlag er beregnet til 62 mrd.  

Autonome kjøretøy vil kunne bidra til å gjøre kollektivtrafikken mer fleksibel og dermed tilgjengelig for 
flere brukere. Internasjonal Transport Forum (ITF) har vurdert effektene som kan oppnås, og mener at 
klimautslippene kan reduseres med 1/3, med tilsvarende reduksjon i antall kjøretøykilometer. Dette 
forutsetter bruk av selvkjørende minibusser som er lett tilgjengelige for kundene. Varedistribusjon er 
også et område som kan bruke selvkjørende kjøretøy. Dermed reduseres behovet for private reiser når 
varene kan distribueres samlet ut fra butikk eller lager og direkte hjem til folk. Trolig vil introduksjonen 
av selvkjørende kjøretøy endre behovet for antall private reiser, og de reisene som må gjennomføres 
vil kunne utføres med tilsvarende kollektive kjøretøy i byer. Introduksjonen av autonomi sammen med 
bildeling vil da kunne dekke transportbehovet uten eierskap til eget kjøretøy. 
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”Flere av gevinstene ved digitalisering 
knyttet til trafikkstyring og kapasitetsut-

nyttelse kan vanskelig realiseres uten noen 
form for kommunikasjon mellom kjøretøy 
og infrastruktur, og de amerikanske trans-

portmyndighetene (National Highway 
Traffic Safety Administration) vurderer å 

gjøre det obligatorisk i nye personbiler å ha 
samvirkende ITS-teknologi installert.” 
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8. Gapet mellom mål og virkemidler 

8.1 Utslipp fra transport og framskrivninger av bilparken 

I dag finnes det tilgjengelig teknologi som kan bidra til at mange privat transportbehov dekkes av 
kjøretøy uten utslipp av klimagasser. Teknologien utvikler seg raskt og vil kunne bidra til å løse deler 
av de utfordringene privatbilismen representerer i forhold til utslipp. Transportøkonomisk institutt har 
forsket på dette på oppdrag fra blant annet NAF og presentert sine funn i rapporten “kjøretøyparkens 
utvikling og klimagassutslipp”³⁶. Rapporten presenterer to utviklingsbaner som er viktig å legge vekt 
på, en trendbane og en ultralavutslippsbane. Trendbanen forlenger den situasjonen som har vært ob-
servert de senere årene (2010-2015), mens ultralavutslippsbanen legger til grunn stortingets intensjon 
om at alle biler som selges nye etter 2025 skal være nullutslippsbiler. 

Med en forlengelse av dagens utvikling vil CO₂-utslippene fra veitrafikk i 2030 være 5 % høyere enn i 
1990. Ultralavutslippsbanen vil derimot omtrent halvere CO₂-utslippene fra veitrafikken fram til 2030. 
Dersom det skal være mulig for Norge å innfri de forpliktelsene som en tilknytning til EUs klimaregime 
innebærer, er det derfor ultralavutslippsbanen som må innfris. Trendbanen er en for- 
lenging av hva som har skjedd i perioden 2010 til 2015. Ultralavutslippsbanen legger til grunn at 
politikerne velger riktige virkemidler slik at alle bilkjøpere i 2025 velger å investere i en utslippsfri bil. 
 
Målene som stortinget har satt krever at de ladbare hybrid- og elbilene fram til 2025 skal ha overtatt 
det vesentlige av markedet fra fossilbilene. Videre tilsier målene at nye mindre varebiler fra 2025 skal 
være utslippsfrie, og større varebiler fra 2030. Også målsettingene fra stortinget i når det kommer  til 
tungtrafikk er framskrevet av TØI og gjengitt i tabellene nedenfor.  

36. TØI-rapport 1518/2016: Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp.



Side 39

Figur 8 Observert og framskrevet nybilsalg av personbiler, etter drivstoff/energibærer. Trendbane basert på videreføring av 

trenden 2010-2015. (Kilde: TØI 2016)
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TØI sine framskrivninger viser også hvordan bilbestanden i helhet vil utvikle seg dersom omsetningen 
i årene 2010 til 2015 legges til grunn (Trendbanen).  De elektriske bilene (inkludert ladbare og ikke 
ladbare hybrider) utgjør da 48 % av bestanden i 2025 og 70 % i 2030. Modellen viser at dette ikke er 
tilstrekkelig for å nå de målene stortinget har slått fast. Nullutslippsbilene står for kun 23 % i 2025 og 
35 % i 2030.

Ultralavutslippsbanen figur 9 viser hvordan utviklingen må bli dersom stortingets vedtak om kun nul-
lutslippsbiler fra 2025 skal oppnås. Da viser denne framskrivningen at nullutslippsbilene utgjør 96 % 
av nybilsalget i 2025. EØS-avtalen legger til grunn at produkter, herunder biler, som er godkjent
i andre EØS- eller EU-land kan omsettes i Norge. Norge kan derfor ikke forby salg eller import av 
fossildrevne biler. Derfor er det lagt inn en liten andel fossile biler, selv om Stortingets målsettinger i 
hovedsak innfris. 

Figur 9 Observert og framskrevet nybilsalg av personbiler, etter drivstoff/energibærer. Ultralavutslippsbane i samsvar med 

måltall i grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029. (Kilde: TØI 2016)
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Det utslippet som vises i figur 10 er det reelle utslippet ved bruk av bil. Laboratorietester som er 
grunnlaget for typegodkjenningen i dag kan være en god sammenligning mellom ulike bilmodeller, 
men sier lite om det faktiske utslippet ved kjøring i Norge. Regjeringen har varslet at det fra 2019 vil 
innføres nye tester som skal bidra til å gi utslippstall som ligger nærmere faktisk bruk.  Kurvene inklu-
derer også utslipp fra pålagt innblandet biodrivstoff på 2016-nivå. 

Samlet CO₂-utslipp i veitrafikken fram til 2050 i henhold til trendbanen er vist i figur 11. Utslippene 
beregnes å bli 2,3 millioner tonn lavere i 2030 enn i 2015, en reduksjon på 21 % og dermed langt unna 
målene som er satt.

Figur 10 Personbilparkens samlede reelle årlige CO2-utslipp 2015-2050, i to scenarier. Utslipp ved forbrenning av biodrivstoff 

er inkludert. (Kilde: TØI 2016)
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I ultralavutslippsbanen vil det samlede CO₂-utslippet fra kjøretøyparken beregnes å bli 4,9 millioner 
tonn lavere i 2030 enn i 2015, en nedgang på 45 %.

Figur 11 Framskrevet CO₂-utslipp i veitrafikken, etter kjøretøyklasse. Trendbane basert på videreføring av trenden 2010-2015. 
(Kilde: TØI 2016I)
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TØIs konklusjon er at dersom en lykkes med å nå målene for omsetning av nye kjøretøy i 2025 og 
2030, slik disse framgår av regjeringens forslag til NTP 2018-2029, vil dette være tilstrekkelig til at 
CO₂-utslippet i veitrafikken blir 4,9 millioner tonn lavere i 2030 enn i 2015. Utslippene synker dermed 
med 45 %, til tross for at persontrafikken er beregnet å øke med 20 % og godstrafikken med 25 %³⁷.

Ultralavutslippsbanen forutsetter at regjeringens målsetning om at etter 2025 selges kun nullut-
slippsbiler blant personbiler, nye bybusser og mindre varebiler oppfylles. Videre at alle nye varebiler 
i 2030 skal ha null utslipp, og at tungtrafikken skal ha 50 % innslag av nullutslippsteknologi. I bereg-
ningene er utslippet fra biodrivstoff medregnet. Dersom CO₂-utslippet fra veitrafikk i 2030 skal bli 40 
% lavere enn i 1990, må utslippet reduseres med 55 % fra nivået i 2015 i følge TØI. 

NAFs vurdering:

 • Selv om målet om kun salg av nullutslippskjøretøy i nybilparken fra 2025 oppnås, er ikke 
   dette tilstrekkelig for å nå utslippsmålet for 2030 i hele transportsektoren med dagens 
   virkemidler

 • Nye virkemidler knyttet til avgiftssystemet må være stabile og vedtas tidlig for å sikre 
   forutsigbarhet for trafikantene

 • Det er ikke nok å justere på dagens politikk. Det er behov for ytterligere virkemidler som 
   inkluderer alle transportformer

Figur 12 Framskrevet CO₂-utslipp i veitrafikken, etter kjøretøyklasse. Ultralavutslippsbane i samsvar med måltall i grunnlagsdo-
kumentet for NTP 2018-2029. (Kilde: TØI 2016)
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8.2 Elektrifisering er løsningen

Regjeringen har i NTP satt et politisk mål om at det ikke skal selges annet enn nullutslippsbiler 
etter 2025. Utviklingen innen elbil-teknologien viser at dette er realistisk, selv om andre elektriske 
løsninger, som bruk av hydrogen, ligger lengre fram i tid og vil kreve større investeringer i infrastruktur 
knyttet til påfylling enn det som er situasjonen for elbiler. Dersom det skal være mulig å nå målsettin-
gene i Nasjonal transportplan, må personbilparken i Norge rettes inn mot rene batterielektriske biler. 
Allerede i dag finnes det tilgjengelige modeller som dekker de fleste hverdagsreiser, og det eksisterer 
teknologi som både gjør rekkevidden og ladetiden konkurransedyktig med fossildrevne biler. I årene 
framover er det varslet modeller som også vil dekke mer krevende hverdagsbehov, og det er allerede 
i dag klart at elbiler vil være i stand til å dekke den totale etterspørselen etter personlig transport om 
noen år. 

Tilgangen på ladeinfrastruktur er et
hinder for mange.

En kritisk faktor i den sammenheng vil være ladeinfrastruktur. Dagens insentiver for kjøp av null- 
utslippsbiler fungerer godt, men tilgangen på ladeinfrastruktur er et hinder for mange. Enovas 
program for utbygging av et hurtigladernett i Norge vil møte behovene de gangene elbileierne skal på 
lengre turer. Men behovet for å kunne lade en bil når den står stille, vil fortsatt være det avgjørende for 
hvordan nybilkjøpere vil vurdere attraktiviteten til en nullutslippsbil. Når omlag 70 % av Oslos inn- 
byggere bor i blokk eller et borettslag er det tilgangen på lokal lading i hjemmet som vil være 
avgjørende både av praktiske og økonomiske årsaker. Uten en nasjonal satsing på utbygging av 
lokale lademuligheter vil dette være en kritisk faktor for å kunne nå de nasjonale utslippsmålene.   

8.3 Raskere utskifting av bilparken

Avgiftssystemet med engangsavgift, vrakpant og omregistreringsavgift har sterk innvirkning på 
personbilmarkedet i Norge. Fra å være en i hovedsak fiskal avgift har avgiftssystemet blitt utviklet for 
også å nå politiske mål innen klimagassutslipp og luftforurensning. Engangsavgiften er lagt om med 
sterkere fokus på utslipp av CO₂ og NOx, vrakpanten er øket for å få raskere utskifting av de mest 
forurensende bilene og omregistreringsavgiften er senket betydelig for å gjøre det billigere å kjøpe 
nyere bruktbil.  Vrakpanten var uendret fram til 2011 da den ble moderat økt for første gang på 12 år. I 
de påfølgende to årene ble vrakpanten økt ytterligere slik at den er doblet fra 1500 til 3000 kr. Som 
figur 6 viser, ga det umiddelbar effekt, og vraking av gamle biler har stabilisert seg på et høyere nivå. I 
Norge har det vært mye fokus på virkemidler som påvirker nybilsalget. Når gjennomsnittlig 
vrakingsalder er nesten 19 år, må det også skapes insentiver som gir sterkere utskifting av eldre og 
mer forurensende biler. Vrakpanten har vist seg som et godt virkemiddel og en ytterligere styrking av 
denne vil kunne gi positive utslag på bilparkens samlede utslipp.

37. TØI-rapport 1518/2016: Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp.
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Figur 13, vraking av biler i Norge (Kilde: Autoretur/BIL):
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Figur 14, Gjennomsnittsalder på personbilparken i utvalgte europeiske land. 01.01.2015 i 
årstall (Kilde: Autoretur/BIL)

Figur 13 Årlig vraking av biler. (Kilde: Autoretur/BIL)
Figur 14 Gjennomsnittsalder på personbilparken i utvalgte europeiske land. 01.01.2015 (Kilde: European 
Consortium for Modelling of Air Pollution and Climate Strategies provided by European Commision)
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NAFs vurdering:

 • Avgiftssystemet må brukes aktivt for å oppnå adferdsendring ved valg av transport-
   middel. Det må velges virkemidler som stimulerer til gode valg i kjøpsøyeblikket både for
   nybilkjøp og bruktbilkjøp

 • Virkemidlene må bidra til grønn omstilling av hele bilparken

 • Vrakpanten må økes for å fungere effektivt som virkemiddel for raskere utskiftning av
   bilparken

Personbilbestanden etter alder. 2015 (Kilde: SSB)

38. http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyser+grunnprognoser/_attachment/1799433/
binary/1174136?_ts=15b38bca9a0
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9. Strengere krav til næringslivets transporter 

Næringslivets bidrag til transportmengden på vei er betydelig, og er antatt å vokse mer enn til-
svarende befolkningsvekst. Fram til 2030 har Transportøkonomisk institutt beregnet en økning i 
transportvolumet på vei på 33 %³⁸, mens tilsvarende tall for persontransporten i bil er 18,5 %. I 
Nasjonal transportplan slås det fast følgende tiltak for å redusere utslippene fra denne trafikken:

 • Nye lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025

 • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler og 50 % av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy

 • Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp

Norsk område:
 Veg
 Sjø
 Jernbane
 Ferge
 Sum

2016:

19 874
93 544

5 009
536

118 963

2030:

133
120
126
140
122

2040:

161
135
151
176
140

2050:

198
156
184
225
164

Utvikling i transportmiddelfordelt transportarbeid på norsk område for innenriks gods, import og eksport (inkludert malmtran-
sitt) og alt gods. 2016 som basisår og prosentvis økning deretter. (Kilde: TØI)
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Næringstransporter utgjør i dag om lag 30 % av bytrafikken, og dette kommer til å øke som følge av 
befolkningsveksten. TØI har i rapporten “Framskrivinger for godstransport i Norge, 2016-2050”³⁹ vist 
at den store transportmengden innen gods skjer på kortere strekninger under 300 km. Det vil ofte 
si med dieseldrevne varebiler og små lastebiler. I tillegg kommer øvrig næringstrafikk som utføres 
av håndverkere, budtjenester og transport som utføres i det offentliges regi i form av tjenesteyting. 
Hjemmehjelp og omsorgstjenester, avfallshåndtering og kollektivtjenester. Alt dette vil bidra til både 
lokal og global forurensing. En utfordring er at mange av disse tjenestene utføres ved hjelp av 
personbiler, og dermed er det vanskelig å skille ut denne transporten fra det øvrige nullvekstmålet for 
personbiltrafikk i byene. Dette kan gi uheldige virkninger, som at byene innfører uhensiktsmessige og 
lite treffsikre tiltak som kan ramme feil målgruppe. Firmabiler har også bidratt sterkt til salget av 
personbiler, og har i mange år utgjort mellom 40 og 50 % av det totale personbilsalget, inkludert 
leasing.  Det er i dag ikke tilgjengelig statistikk på hvor mye av personbiltrafikken som er privat 
transport og hva som er trafikk i næring eller offentlig tjenesteyting. I følge OFV⁴⁰ var næringsandelen 
av personbilsalget de fire første månedene i 2017 på 54,7 %. Samtidig viser statistikken at firmaer i 
langt mindre grad velger null- og lavutslippsteknologi⁴¹.

Utslippsmålene for nye personbiler er 85 gram CO₂/km i 2020, noe som alt er nådd i 2017. For vare-
biler er utslippsmålet 147 gram CO₂/km i 2020, altså over 50 gram høyere. Så langt i 2017 er utslippet 
fra varebiler på hele 151 gram CO₂/km. I tillegg viser statistikk fra SSB at varebiler i snitt kjøres ca. 25 
% mer enn personbiler og i hovedsak på diesel, noe som bidrar til at spesielt i byområder er disse en 
viktig kilde til lokale forurensing. Samtidig er omløpshastigheten på vare- og lastebiler høyere enn for 
personbiler, slik at tiltak for å endre sammensetningen av denne kjøretøyparken vil gi raskere 
resultater enn tiltak rettet mot personbiler. 

Utfordringen i dag er delvis manglende insentiver for at næringslivet skal velge null- og lavutslippste-
knologi, og delvis manglende valgmuligheter for mange næringsdrivende. Flere bilprodusenter har 
varslet introduksjon av flere elvarebiler i ulik størrelse i løpet av 2017 og 2018 som vil ha tilstrekkelig 
rekkevidde for de fleste nærings- og tjenestebehov. Men manglende insentiver vil ikke bidra til at 
disse tas i bruk da innkjøpskostnaden, i likhet med personbiler, fortsatt er høyere for nullutslipps-
kjøretøy enn for fossildrevne kjøretøy av samme type.

39. TØI rapport 1555/2017
40. http://www.ofvas.no/bilsalget-i-april/category733.html
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Enova lanserte i 2017 en støtteordning for næringslivet som også inkluderer innkjøp av biler for å bidra 
til å skape et marked for nullutslippskjøretøy. Denne ordningen forutsetter et redusert energibruk på 
minimum 100 000 kWh/år (tilsvarer ca. 10 000 liter diesel). Det høye kravet utelukker de fleste vare-
bileiere fra å bruke denne ordningen, og denne målgruppen vil fortsatt være uten gode kjøps-
insentiver. Stortinget innførte ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 å innføre en vrakpant for 
varebiler på 13.000 kr. ved konvertering til nullutslippsteknologi. Hvordan denne insentivordningen vil 
virke er uklart da den ennå ikke er innført.

Varedistribusjon, håndverkstjenester og offentlig tjenesteyting kan raskere overføres til nullutslipps-
teknologi enn de fleste andre sektorer innen transport, inkludert personbiler. Det skyldes raskere om-
løpshastighet på bilene og større investeringsevne. Det offentlige må øke fokuset på dette gjennom 
bruk av offentlige innkjøpsregler, insentivordninger for innføring av nullutslipp i varebiler, innføring av 
lavutslippssoner i byene og tilrettelagt ladeinfrastruktur. 

NAFs vurdering:

 • Med dagens virkemidler for omlegging av transportsystemet subsidierer privatbilistene nær
   ingslivet, spesielt i byområdene

 • Det må innføres mer treffsikre virkemidler som sikrer en mer rettferdig økonomisk belastning 
   mellom persontransport og næringstransport. Også persontransporten bidrar til økonomisk 
   vekst og utvikling

 • Det må utvikles metoder for å skille mellom personbilbruk til privat transport og personbil
   bruk til nytte- og næringstransport slik at ikke en økning i personbilbruk automatisk tolkes 
   som et brudd på nullvekstmålet i byene

 • Næringstransport mangler insentiver for omstilling til nullutslippskjøretøy

41. http://www.ofv.no/getfile.php/135201/Dokumenter/OFV%20Frokostmøter/2017.01.10%20Presentasjon%20
OFV_frokostmøtet%2010%20januar%202017.pdf
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10. Dagens avgifter løser ikke morgendagens problemer

10.1 Fra vegbruksavgift til veiprising

Dagens vegbruksavgift har til hensikt å være en avgift som dekker det som kalles eksterne marginale 
kostnader. I all hovedsak betyr det at avgiften skal speile det som samfunnet påføres av økonomiske 
kostnader ved ulykker, støy, kø og forurensing. TØI har i 2014 beregnet hva disse kostnadene utgjør 
for samfunnet⁴². Kostnader knyttet til klimautslipp beregnes ikke gjennom vegbruksavgiften da denne 
dekkes gjennom den eksisterende CO₂-avgiften ved drivstoffkjøp.

Ifølge de reviderte beregningene fra TØI påfører veitrafikken samfunnet i gjennomsnitt 0,54 kr/km i 
eksterne marginale kostnader. Dette er fordelt med 1,51 kr/km i store tettsteder, 0,6 kr/km i mindre 
tettsteder og 0,25 kr/km utenfor tettsted. Fordelt på drivstofftyper tilsvarer kostnadene 4,78 kr/
liter bensin og 6,53 kr/liter diesel,. Generelt står ulykker for de største kostnadene, men i de største 
tettstedene har også lokale utslipp og kø stor betydning og her kan de eksterne marginale kostnadene 
per liter være over dobbelt så høye. Siden utslipp utenom klimagasser bare står for en mindre del av 
kostnadene, og også elbiler forårsaker svevestøv, så blir kostnadsforskjellene mellom elbiler og bensin 
personbiler beskjedne.

En ordning med veiprising vil være en mer
treffsikker løsning.

TØIs beregninger viser at tungtransporten står for den største andelen av kostnadene som veitransport 
påfører samfunnet, mens personbilers bidrag er betydelig mindre. Vegbruksavgiften blir lagt på drivst-
offprisen som en fast sum pr. liter, bestemt gjennom statsbudsjettet. Det gjør at avgiften er lite treff-
sikker for å utforme en rettferdig ordning som priser kjøringen i forhold til de kostnadene som påføres 
samfunnet. Det gjør også at avgiften ikke er egnet for å regulere trafikken eller for å nå de øvrige mål 
som settes politisk. En ordning med veiprising kunne derimot vært mer treffsikker og dermed et godt 
egnet virkemiddel for å nå mål innen trafikkavvikling og miljø. 

Grønn skattekommisjon⁴³ som avga sin innstilling i NOU 2015:15 “Sett pris på miljøet” De anbefalte å 
innføre GNSS-basert veiprising for tyngre kjøretøy. Også regjeringens ekspertutvalg for grønn 
konkurransekraft som avga sin innstilling høsten 2016 omtalte veiprising som et viktig virkemiddel⁴⁴. 
Deres anbefaling var: “Det bør innføres elektronisk veiprising. Dette vil kunne legge til rette for mest 
mulig rasjonell bruk av kjøretøy og infrastruktur.”

NAFs vurdering:

 • Dagens vegbruksavgift er ikke egnet for å påvirke bruk av bil hverken i byene eller i distriktet. 
   Å bruke vegbruksavgiften til å påvirke bilbruk vil ramme skjevt og urettferdig i et land som 
   Norge hvor bosettingsmønsteret gir svært ulikt behov for bilbruk

 • Veiprising er et nødvendig virkemiddel for å rette opp skjevfordelingen av kostnader både 
   mellom by og distrikt og mellom persontransport og næringstransport

42. https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=38978 TØI rapport 1307/2014: Marginale eksterne kostnader ved 
vegtrafikk- med korrigerte ulykkeskostnader
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Klasse:

Personbil

Personbil

Personbil

Andre lette

Andre lette

MC/moped

Buss

Buss

Tunge

Tunge

Tunge

Tunge

Tunge

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

Drivstoff:

Bensin

Diesel

LPG

Bensin

Diesel

Bensin

Diesel

CNG

Bensin

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Bensin

Diesel

LPG

CNG

Elbil

Tett>100:

1,08

1,25

1,02

1,20

1,54

0,43

4,69

2,70

5,03

5,11

5,92

6,84

8,44

1,51

1,08

1,85

1,02

2,70

0,98

Kø:

6,28

6,58

6,00

6,23

6,76

3,32

17,13

12,88

14,93

15,75

16,96

17,88

20,30

7,07

6,06

7,78

6,00

12,88

5,93

Tett<100

0,43

0,46

0,41

0,47

0,53

0,17

1,32

0,81

2,63

2,74

3,13

3,74

4,44

0,60

0,42

0,74

0,41

0,81

0,41

Spredt

014

0,15

0,14

0,19

0,20

0,05

0,42

0,33

0,82

0,83

1,00

1,38

1,80

0,25

0,14

0,32

0,14

0,33

0,14

SUM

0,37

0,41

0,35

0,43

0,51

0,15

1,87

1,55

1,59

1,62

1,90

2,38

3,00

0,54

0,36

0,68

0,35

1,56

Eksterne marginalkostnader etter drivstoff, kjøretøyklasse, vektklasse og tettstedstype. Grensen store/små tettsteder går ved 
100 000 innbyggere. Klimaeffekter kommer i tillegg. 2012-kr/km. (Kilde: TØI 2016)

43. https://www.regjeringen.no/contentassets/38978c0304534ce6bd703c7c4cf32fc1/no/pdfs/
nou201520150015000dddpdfs.pdf
44. http://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/10/Strategi-for-grønn-konkurransekraft.pdf
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