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NAFs sju ladepunkter 
 

Elbilen er nå Norges mest foretrukne bil blant nybilkjøperne. I 2018 passerte elbilen både dieselbilen 

og bensinbilen som den mest solgte drivlinjen. I mars 2019 var nesten 6 av 10 solgte nybiler en elbil. 

Det betyr at elbilen denne måneden solgte mer enn alle andre drivlinjer til sammen.  

Det et et politisk mål at nybilsalget i 2025 kun skal være nullutslippsbiler. Dette målet kan være 

innenfor rekkevidde, med noen forutsetninger. Et viktig forhold vil være lademulighetene. Mange er 

usikre på om de får ladet. En økende andel av elbilkjøperne framover vil ikke ha lademuligheter 

hjemme. Selv om antall ladere stiger og dekningen har blitt bedre de siste årene, er dagens 

hurtigladeinfrastruktur fortsatt ikke god nok for den elbilparken vi har i dag.  

Myndighetene må derfor være klar over at lading er en av de store utfordringene som kan gjøres noe 

med for å understøtte 2025-målet. Bare i 2019 trenger vi 1 400 nye hurtigladepunkter for å få 

infrastrukturen opp på et akseptabelt nivå. Fram til og med 2025 trenger vi 5 000 nye 

hurtigladepunkter.  

Flere hurtigladepunkter er ett av i alt sju politiske tiltak som NAF mener kan bidra til at lading ikke blir 

et hinder for de som har eller er interessert i å skaffe seg elbil. NAFs ambisjon er at regjeringens plan 

for alternativt drivstoff som skal legges fram våren 2019 inneholder tiltak langs de linjene som NAF 

skisserer. 

De sju forslagene vi anbefaler er:  

 

Lettere å lade langs landeveien 

 

• 5 000 nye hurtigladeplasser mellom byene fram til 2025. Dagens standard på 50 kW 

ladeeffekt må trappes opp til 150 kW på nye ladepunkter fra 2020, og deretter 350 kW fra 

2023.  

 

• Bedre skilting av ladeplasser. 

 

• Gjøre det lettere å lade i by.  

 

• Driftsstøtte til hurtigladere i spredtbygde strøk. 

 

Lettere å lade hjemme og på jobb 

 

• Gjøre det lettere å lade i borettslag.  

 

• Momsfritak på hjemmeladere. 

 

• Krav om flere ladeplasser i nybygg.  



       
 

 
 

 

  



       
 

 
 

 

Forord 
 

NAF Norges Automobil-Forbund har rundt 500 000 medlemmer. De aller fleste av dem eier en bil. 

Med et så høyt medlemstall reflekterer NAFs medlemmer den jevne bileier. Om lag sju prosent av 

medlemmene våre – 35 000 – har elbil.  

NAF er ikke bare en stor forening for elbileiere i Norge. Vi er også den største foreningen i Norge for 

de som skal ha elbil i framtiden. Vi representerer svært mange bileiere som skal være med på den 

overgangen til nullutslippsbiler som Stortinget inviterer til. Hva våre medlemmer svarer når de blir 

spurt om utfordringer knyttet til overgang til elbil vil være en viktig realitetsorientering for 

myndighetene å ha med seg.  

Stortinget har satt som mål at i 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslippsbiler. En slik 

overgang er ikke smertefri, fordi den griper rett inn i folks hverdagsreise. Mange bileiere er usikre på 

om elbil er noe for dem. De er usikre på rekkevidde, lademuligheter og om de får hengerfeste. Om 

lag fire av ti med bensin- eller dieselbil sier de vil vurdere elbil som deres neste bil. En like stor andel 

svarer at de ikke vil vurdere elbil.  

NAF vil være veileder for de som står i denne overgangen. Folks hverdagsreise er viktig for dem. Vi vil 

være en lyttepost for de som er usikre, og bruke signalene fra våre medlemmer til å gi myndighetene 

tydelige råd om hva som er lurt å gjøre for å komme nærmest mulig målet om fullt nybilsalg av 

nullutslippsbiler i 2025.  

Veksten i elbilparken framover er villet politikk. Lading er en av de store utfordringene politikerne 

kan gjøre noe med for å bygge opp under dette målet. Regjeringen skriver selv i sin 

regjeringseklæring at de vil «legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, 

gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med 

økningen i andel elektriske transportmidler». Denne rapporten er laget som et innspill til regjeringens 

strategi for alternativt drivstoff, som etter planen skal legges fram våren 2019. 

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver Christer Tonheim og seniorrådgiver Thor Egil Braadland i 

NAF. Tonheim står bak tallene og Braadland har skrevet rapporten.  

 

Thor Egil Braadland  Geir S. Malmedal 

Seniorrådgiver Leder  
Politikk og forbruker Politikk og forbruker 

 

 

Oslo april 2019 

  



       
 

 
 



       
 

1 
 

1,1 millioner elbiler i 2025 
De siste årene har salget av nye elektriske biler vokst sterkt, på bekostning av nye bensin- og 

dieselbiler. Dieselbilsalget har falt fra en topp på 115 000 nye biler i 2011 til under 30 000 i 2018. Det 

er ikke bare salget av nye dieselbiler som synker. I 2018 sank også bensinbilsalget merkbart 

sammenliknet med 2017. Samtidig ble 2018 det året hvor salget av biler med stikkontakt satt ny 

rekord. 60 prosent av alle nye biler som ble solgt i 2019 hadde stikkontakt. Den helelektriske bilen 

passerte for første gang både bensinbilen og dieselbilen i popularitet.  

 

Figur 1:  Antall solgte nye biler etter drivlinjer (bensin, diesel og elektrisk), 2007-2018. Kilde: 

OFV. Hybrid og ladbar hybrid ikke telt med1.  

 

 

I 2025 er målet at alle nye biler skal være nullutslippsbiler2, i praksis elbiler. For å nå dette målet må 

det selges nærmere 170 000 nye elbiler i 2025. Vil vi nå dette målet? Hva skal til? Hvor mange elbiler 

blir det egentlig framover? Det skal vi se på i de neste avsnittene.  

 

                                                           
1 Unntatt hybrid og ladbar hybrid. I en tidlig versjon av denne rapporten var tallene for hybrid bensin (uten 
stikkontakt) inkludert i bensin til og med 2017, men ikke i 2018, som gjorde at kurven for bensinbiler falt noe 
brattere fra 2017-2018 enn det som var reelt.   
2 Regjeringen la i sitt forslag til Nasjonal Transportplan (2018-2029) til grunn at nye personbiler og lette 
varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Dette var en oppfølging av at et samlet Storting har vedtatt at 
«Stortinget ber regjeringen i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018-2029 fastsette måltall for antall lav- 
og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følger vedtatte 
klimamål og det teknologiske potensialet fra fagetatene», vedtak IV i behandlingen av Energimeldingen. 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-
201516-401/?lvl=0#a2.11.3  
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I hvilken grad vil Norge nå 2025-målet?  
Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra NAF beregnet om det er mulig å nå 2025-

målet. De finner at svaret er ja, med en margin på 4-6 prosent, og med noen viktige forutsetninger.  

Den maksimale salgsbanen er illustrert i den neste figuren, den såkalte «ultralavutslippsbanen»3. 

Ultralavutslippsbanen er en tenkt utvikling i nybilsalget av elektriske biler basert på noen 

forutsetninger om hva som skal til for å komme så nærme som mulig et rent nullutslippssalg av nye 

biler i 2025. I praksis når vi 94-96 prosent nullutslippsbiler, med strenge betingelser om blant annet 

utvikling av lengre rekkevidde og lavere batteripris. Om disse betingelsene er på plass vil 91,5 

prosent av nybilsalget i 2025 være elbiler, mens 4,3 prosent vil være hydrogenbiler (ikke tegnet inn). 

Fram mot 2025 og årene etter vil elbilsalget vokse bratt, og passere 200 000 solgte biler rundt 2030.  

 

Figur 2:  Salg av nye personbiler med ulike drivlinjer, med 96 prosent måloppnåelse i 2025 – 

den såkalte «ultralavutslippsbanen». Hydrogen er ikke inntegnet. Ikke-ladbar hybrid 

bensin inngår i tallene for bensinbil. Kilde: TØI 2016 

 

 

Figuren nedenfor viser sammensetningen av den totale bilparken, om nybilsalget følger 

ultralavutslippsbanen.  Om lag en tredel av bilene i den norske bilparken i 2025 vil være helelektriske. 

Det tilsvarer rundt 1,1 millioner elbiler, som betyr at da har elbilen passert både bensin- og 

dieselbilen i antall på norske veier. 

 

                                                           
3 Kilde: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43853  
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Figur 3:  Bestand av personbiler med ulike drivlinjer, med 96 prosent måloppnåelse av 2025-

målet. Hydrogen er ikke inntegnet. Kilde: TØI 2016.  

 

 

Hvilke forutsetninger skal til for å nå 2025-målet?  
Forutsetningene for å komme så nærme 2025-målet som mulig er at avgiftsfordelene på elbil ikke 

endres, samt at batteriprisen faller med tre prosent per år, og at rekkevidden på elbilene øker med 

rundt 10 prosent årlig. For å nå de siste to prosentpoengene fra 94 opp til 96 prosent måloppnåelse 

forutsetter det i tillegg en kraftig avgiftsøkning for bensin- og dieselbiler. Dette er illustrert i figuren 

under, som viser hvordan ulike forutsetninger gir ulike grader av måloppnåelse på nybilsalget i 2025.  

 

Figur 4:  Ulike grader av oppnåelse for 2025-målet, og deres forutsetninger. Kilde: TØI 20164.  

 

Oversikten viser at det er mulig å komme svært nær 2025-målet, om rekkevidden øker og 

batteriprisen synker.  

                                                           
* 4 «Kraftig økning av avgiftene» betyr her at hele CO2-kurven forskyves fem gram CO2 per km «mot venstre» 
hvert år. Innslagspunktet for positiv CO2-komponent i engangsavgiften forskyves fem gram CO2 per km nedover 
for hvert år fra 2019, til 35 gram CO2 per km i 2025. 
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Oversikten viser også at graden av måloppnåelse i forholdsvis liten grad påvirkes av økte avgifter på 

bensin- og dieselbiler, sammenliknet med teknologiutvikling og utviklingen i batteripris. En kraftig 

avgiftsøkning4 på bensin- og dieselbiler utgjør i praksis kun forskjellen mellom 94 og 96 prosent 

måloppnåelse.  

 

Det viktigste spørsmålet blir derfor hvordan rekkevidde og batteripris utvikler seg. Er de i tråd med 

forutsetningene til TØI?  

 

Svaret på dette er at fram til nå ligger den teknologiske utviklingen nær eller litt foran TØIs 

forutsetninger om redusert batteripris på tre prosent årlig og rekkevidde som øker 10 prosent årlig. 

De to neste figurene under illustrerer dette.  

 

Figur 5:  Utvikling i batteriprisen ($ per kWh) 2010-2017.  Kilde: Bloomberg5 

 

 

                                                           
5 https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/  

https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/
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Figur 6:  Illustasjon på utvikling i rekkevidde og batteristørrelse på elbiler, utvalgte modeller 

2011-20206 

 

 

• Batteriprisen er redusert med rundt 80 prosent siden 2010, og forventes å synke ytterligere, 

ifølge Bloomberg.  

 

• Når det gjelder rekkevidden er det tegn til at utviklingen snarere har ligget noe over enn 

under 10 prosent vekst i året, avhengig av hvordan man regner og hvor man setter 

passerspissen. Figuren over viser en illustrasjon på rekkeviddeutviklingen, med noen utvalgte 

modeller og estimater på faktisk rekkevidde6. Om man sier at vanlig rekkevidde i 2014 var på 

200 km, og at den er på 400 km i 2020 (søylene i figuren), så tilsvarer det en økning i 

rekkevidde på litt over 10 prosent i året. Om man anslår batteristørrelsen til å ligge på 20 

kWh i 2014 og er på 55 kWh i 2018 (linjen i figuren) så er det en årlig vekst i batteristørrelse 

på nesten 30 prosent.  

 

Hvis denne utviklingen fortsetter med samme fart som hittil, så kan 2025-målet være innen 

rekkevidde. Den teknologiske utviklingen stopper ikke i 2019. Hvordan dette utvikler seg i årene 

framover er likevel vanskelig å si, blant annet fordi batteristørrelsen påvirker bilens vekt og dermed 

                                                           
6 Tallene er kun for illustrasjon, og ikke offisielle rekkeviddetall. Estimatene er basert på WLTP-tall der dette 
finnes, men hovedvekten av tallene er basert på omtaler og anmeldelser i media av bilenes faktiske rekkevidde, 
hensyntatt at det er forskjeller i vinter- og sommerrekkevidde. For ID, som ikke er kommet på markedet ennå, 
er den største versjonen valgt (100 kW), og rekkevidden er satt til 550 km basert på det produsenten selv 
oppgir som WLTP-resultater på bilen. https://www.dinside.no/motor/elbilen-som-tilbyr-valgfri-
rekkevidde/70253926  

 

https://www.dinside.no/motor/elbilen-som-tilbyr-valgfri-rekkevidde/70253926
https://www.dinside.no/motor/elbilen-som-tilbyr-valgfri-rekkevidde/70253926
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rekkevidden. Flere snakker om at en stor, fortsatt økning i rekkevidde vil være avhengig av helt ny 

teknologi, for eksempel såkalte solid state-batterier7.  

 

Foreløpig litt bak 2025-banen  
Det som er sikkert, er at den teknologiske utviklingen på elbil hittil har virket sammen med 

avgiftsfordelene (momsfritak, ingen engangsavgift, lav årsavgift, samt adgang til kollektivfeltet og 

gratis eller sterkt reduserte bomsatser og parkeringsavgifter). I 2017 var salgstallene for elbil så høye 

at de faktisk lå fem prosent foran ultralavutslippsbanen, som altså er det aller mest optimistiske 

anslaget som må til for å nå 2025-målet.  

I 2018 har økningen i elbilsalget fortsatt, men ikke så mye at den er i tråd med ultralavutslippsbanen. 

I 2018 ble det solgt rundt 45 000 nye elbiler. Det er 20 000 biler lavere enn banen. Tallet bedrer seg 

noe om man tar med ytterligere 12 000 elbiler som ble bruktimportert i 2018. Det gir til sammen 

57 000 biler, som er 8 000 under banen. Et tilleggsmoment er at det var rundt 40 000 på venteliste 

for elbil i 2018, som kunne ha økt salget ytterligere8. Et noe lavere salgstall i 2018 enn 

ultralavutslippsbanen trenger i alle tilfeller ikke bety mye i det store bildet. Tallene for 2019 viser at 

importørene nå begynner å levere til de som står på ventelister, samtidig som bruktimporten av 

elbiler (som dels har kompensert for manglende nybilimport) er synkende9. I mars var den elektriske 

andelen av nybilsalget 58 prosent. Så langt i 2019 (januar-mars) er andelen elektriske biler av 

nysalget på 48 prosent10 og sammenlagt i tråd med ultralavutslippsbanen.  

I tillegg til den teknologiske utviklingen vil andelen elbiler i Norge også påvirkes av hvordan 

europeiske bilprodusenter responderer på det såkalte 95-grams målet som trer i kraft i EU i 2021. 

Dette er et krav om at CO2-utslippene fra alle nye biler som ruller ut av fabrikkporten i snitt ikke skal 

overstige 95 gram per kilometer. Til sammenlikning var snittet for en ny dieselbil solgt i Norge i 2018 

på 131 gram per kilometer, mens snittet for bensinbiler var 94 gram per kilometer11. Det betyr at for 

alle bilprodusenter må biler med lave utslipp – gjerne inkludert elbil – være en nødvendig og 

konkurransedyktig del av porteføljen fra og med 2021.  

Siden den norske regjeringen har sagt at de norske avgiftsfordelene skal vare ut 2021, vil 2021 være 

det året hvor norske avgiftsfordeler «faser» sammen med et konkurransedyktig utvalg av elbiler fra 

EU. Hva som skjer etter 2021 med spesielt momsfritaket og eventuell engangsavgift vil være viktig for 

i hvilken grad man når 2025-målet. ESA skal i 2020 gi norske myndigheter beskjed om de åpner for å 

videreføre det norske momsfritaket på elbiler eller ikke.  

Tabellen under viser hvor mange nullutslippsbiler som må selges hvert år i Norge for å nå 

ultralavutslippsbanen.  

                                                           
7 «… solid-state batterier, som vil gi oss nye elbiler med lengre rekkevidde, raskere ladetid og er mer 
bærekraftige gjennom mindre bruk av kobolt og andre sjeldne metaller. Elbiler med denne typen batterier skal 
være klare i første halvdel av 2020-tallet», Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota til Broom januar 2019: 
https://www.tv2.no/a/10049071/ 
8 https://www.ntbinfo.no/pressemelding/kunnskapslost-om-nye-
bilavgifter?publisherId=89684&releaseId=17856692  
9 Bruktimportens andel av elbilsalget i 2018 var på rundt 20 prosent i snitt. I 2019 er andelen så langt på om lag 
10 prosent i snitt.  
10 En hovedforklaring er at Tesla hadde en stor leveranse i mars, blant annet en stor mengde Tesla 3, som 
utgjorde 29 prosent av hele nybilsalget og over halvparten av alle nye elbiler solgt i mars.  
11 https://ofv.no/bilsalget/bilsalget-i-2018 

https://www.tv2.no/a/10049071/
https://www.ntbinfo.no/pressemelding/kunnskapslost-om-nye-bilavgifter?publisherId=89684&releaseId=17856692
https://www.ntbinfo.no/pressemelding/kunnskapslost-om-nye-bilavgifter?publisherId=89684&releaseId=17856692
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Tabell 1: Antall nullutslippsbiler som må selges hvert år fram mot 2025 for å følge 

ultralavutslippsbanen.  

År Antall nye 
biler 

2019 85 000 

2020 102 000 

2021 122 000 

2022 134 000 

2023 139 000 

2024 151 000 

2025 171 000 

 

Privatpersoner gjør jobben – næringslivet ligger etter  
Tall for salget av personbiler for 2018 viser at det er en overraskende stor forskjell i preferanse for 

elektriske biler, om man skiller mellom privatpersoner og næring. Mens privatpersoner har en 

elbilandel på tett opp mot 50 prosent har næringslivet kun en andel på 14 prosent12. Selv om næring 

kjøper flere biler enn privatpersoner gikk tre av fire nye elbiler i 2018 til privatpersoner.  

Sagt med andre ord: 

• Annenhver nybil, eller 50 prosent, kjøpt av privatpersoner i 2018 var elektrisk (39 000 av 

79 000).  

• For næring var tilsvarende andel 14 prosent (12 000 av 85 000).  

Selv om næring står for over halvparten av alle personbilkjøp i 2018 kjøpte de bare en fjerdedel av 

alle elektriske personbiler som ble solgt. 

 

                                                           
12 Inkludert bruktimport, som utgjorde om lag 20 prosent av elbilsalget i 2018.  
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Figur 7:  Salg av nye personbiler, hvorav elektrisk, fordelt på type kjøper (næring og 

privatpersoner), 2018.  

  

 

Hindringer for å skaffe seg elbil: Rekkevidde, hengerfeste og hurtiglading 
Når man spør bensin- og dieselbileiere om hva som er det største hinderet for at de skaffer seg elbil, 

så svarer de rekkevidde. Deretter kommer manglende hengerfeste. Manglende hurtiglademuligheter 

kommer som som det tredje viktigeste. Samtidig er det interessant å merke seg at 

hurtiglademuligheter er den absolutt viktigste faktoren av de som ikke har noe med bilens egen 

fysiske beskaffenhet å gjøre (rekkevidde, hengerfeste, sikkerhet), og samtidig den viktigste faktoren 

som det er mulig å gjøre noe med politisk.   
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Figur 8:  Ulike hindre for at bensin- og dieselbileiere skaffer seg elbil. Kilde: NAF 

medlemsundersøkelse mars 2019.  Kun svar fra personer med bensin- eller dieselbiler 

som skal ha tre år gammel bil eller nyere13. N=2625 

 

 

Forventninger om rekkevidde  
Det er store forskjeller i forventninger om og krav til rekkevidde, avhengig av hva slags bil man har i 

dag. Dieselbileiere er de som har høyeste krav til rekkevidde. Rekkevidde er her forstått som hvor 

langt man kan kjøre uten å måtte stoppe og lade. Som figuren under viser, oppgir hver tredje 

dieselbileier at at de må ha elbiler med 600 kilometer rekkevidde eller høyere. Tilsvarende tall for 

bensinbileiere er 25 prosent. For elbileiere er andelen kun seks prosent.  

11 prosent av dieselbileierne oppgir at kun 1000 kilometer rekkevidde eller høyere er god nok 

rekkevidde. Tilsvarende andel for elbilister er under én prosent.  

 

                                                           
13 I den første versjonen av denne rapporten sto det at svarene kun omfattet respondenter som i liten eller 
svært liten grad vurderte elbil. Dette var ikke riktig, og figurteksten er korrigert 9.5.2019.  
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Figur 9:  Andel som oppgir 600 km eller høyere rekkevidde som «god nok rekkevidde for å 

dekke mitt reisebehov», etter hva slags kjøretøy de bruker mest i dag.  N=7348 

 

 

Figuren under viser hvor stor andel av ulike typer bileiere som sier svarer at opp til 499 km 

rekkevidde er «god nok rekkevidde for å dekke mitt reisebehov». Her er forskjellene mindre enn i 

forrige spørsmål, men fortsatt store.  

Andelen dieselbileiere er de som sjeldnest greier seg med under 500 km. 44 prosent sier de kan greie 

seg med en slik rekkevidde. For bensinbileiere er andelen som oppgir det samme 54 prosent, mens 

for elbilister er andelen 79 prosent.  

 

Figur 10:  Andel som greier seg med under 500 km rekkevidde, etter hva slags kjøretøy de 

bruker mest i dag.  N=7348 

 

 

Det er med andre ord til dels høye krav til hva som er god nok rekkevidde blant spesielt 

dieselbileiere, sammenliknet med hva som faktisk tilbys av rekkevidde i dag.  
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Det er mulig å tolke disse tallene på to måter.  

• Rekkeviddebehovene som oppgis er reelle, og at det er de som har de laveste 

rekkeviddebehovene som har kjøpt elbil først. Når elbilister oppgir lavere rekkeviddebehov 

så er det fordi de har reelt sett lavere behov for lang rekkevidde. Når dieselbileiere oppgir 

behov for lang rekkevidde, så er det dette som forklarer at de fortsatt kjører dieselbil.  

• Rekkeviddebehovet defineres ut fra en forventning om at elbilens bruk og egenskaper skal 

likne mest mulig på den bilen man eier i dag, og ikke ut fra et objektivt sett reelt behov, eller 

hensyntatt elbilens egenart (kan lades om natten, kan hurtiglades underveis på lengre 

strekk).  

I alle tilfelle reflekterer behovene for rekkevidde slik de framkommer her en utfordring for 

ambisjonen om 2025-målet. Politisk kan man si at svarene fra spesielt dieselbilister forsterker 

behovet for en ladeinfrastruktur som både i tilgjengelighet (antall) og ladehastighet (effekt) kan virke 

avdempende på rekkeviddebehovet.  

 

Hvor skal bilene lade?  
Regjeringen og et enstemmig Storting er enige om 2025-målet, at alle solgte nye biler skal være 

nullutslippsbiler. NAF mener at ladeinfrastrukturen henger nøye sammen med 2025-målet. Det må 

være en ladeinfrastruktur som gjør at folk ikke opplever lading som et usikkerhetsmoment når de 

vurderer om de skal skaffe seg elektrisk bil eller ikke.  

• I 2023 skal det være om lag 750 000 elbiler i Norge, flere enn antall bensinbiler på veiene 

• I 2025 skal det være rundt 1,1 millioner elektriske biler i Norge, flere enn antall dieselbiler 

• I 2027 skal det være 1,4 millioner elbiler på veiene, mer enn antall bensin- og dieselbiler til 
sammen.   

  
Alt dette om man legger ultralavutslippsbanen til grunn. Spørsmålet er om Norge har infrastruktur til 

å lade alle disse bilene. Hvor skal alle disse bilene lade? 

 

Mange får allerede ladet … 
De siste årene har det vært en god vekst i antall hurtigladere. I dag finnes det snaut 3 000 offentlig 

tilgjengelige hurtigladepunkter, eller rundt 14 hurtigladepunkter per 1000 biler14. Siden 2015 er det 

kommet over 2000 flere ladepunkter. 

 

                                                           
14 Til sammenlikning finnes det om lag 10 000 bensinpumper i Norge, fordelt på rundt 2,5 millioner bensin- og 
dieselbiler, eller én pumpe per 250 biler. Dette er selvsagt ikke direkte sammenliknbart, på den ene siden fordi 
mange lader elbilen hjemme, på den andre siden fordi med for eksempel en halv times lading vs. tre minutter 
på å fylle bensin bruker man 10 ganger så lang tid ved en ladestasjon som ved en bensinpumpe.  
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Figur 11:  Antall hurtigladepunkter i Norge (50 kW+). Kilde: Elbilforeningen 

 

 

 

Antall ladepunkter per elbil har vært på vei opp de siste årene. I 2015 var det cirka 10 ladepunkter 

per 1 000 elbiler. I 2017 er dette økt til 14 ladepunkter per 1 000 elbiler. 2018 var det første året hvor 

forholdet mellom antall hurtigladepunkter og elbiler flatet ut.  

 

Figur 12:  Antall hurtigladepunkter (50 kW+) per 1000 elbiler. Alle elbiler. Kilde: Elbilforeningen 

og NAF 

  
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall hurtigladepunkter i Norge (50 kW+)

Chademo 50 kW+ CCS 50 kW+ Tesla supercharger

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ladepunkter per 1000 elbiler



       
 

13 
 

 

 

…. mange skal lade hjemme… 
 

Hjemmelading er viktig, både fordi det er rimelig, det avlaster de offentlige ladeplassene, og fordi det 

ikke er bra for alle elbilbatterier å kun lade på hurtiglading. Langsom lading, typisk om natten, gjør at 

bilen er ferdig oppladet når man trenger den, og man kan gjennomføre de korte hverdagsreisene 

uten tanke på å måtte lade underveis.  

Av alle som har kjøpt elbil til nå kan 94 prosent lade hjemme. De aller fleste i Norge – 75 prosent - 

kan parkere bilen like utenfor der de bor, på egen eiendom, og har dermed i prinsippet tilgang til 

lading hjemme15.  

 
 

…men ikke alle kan lade hjemme hele tiden 
 

Det er to typer lading som ikke dekkes opp av lading hjemme.  

• Det ene er lading for de som er ute på veiene mellom byer og tettsteder. Selv om mange 

lader hjemme, er det et overraskende stort behov for å lade mellom byene og langs veiene. 

Det illustrerer blant annet Teslas ladenettverk, som utelukkende ligger langs de viktigste 

transportårene – ikke i byer og tettsteder. Dette må løses med flere ladepunkter langs 

landeveien, mellom byene.  

 

• Det andre er ladebehovet for de som ikke kan lade hjemme. Det gjelder om lag hver fjerde 

bilist, ifølge TØI. En undersøkelse blant NAFs medlemmer (mars 2019) bekrefter dette: Så 

mange som 23 prosent av NAFs medlemmer med bensin- eller dieselbil oppgir at 

hjemmelading er et stort eller svært stort hinder for å kjøpe elbil. I tillegg kommer ytterligere 

14 prosent i undersøkelsen som ser på hjemmelademuligher som «ganske til hinder». Dette 

må i første rekke ordnes med bedre lademuligheter der folk bor og jobber.  

 

 

                                                           
15 Electromobility status in Norway - Mastering long distances – the last hurdle to mass adoption», TØI 
1627/2018 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47474  

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47474
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Figur 13:  I hvilken grad er lademuligheter hjemme til hinder for at NAFs medlemmer med 
bensin- eller dieselbil skal kjøpe elbil? Kilde: NAF medlemsundersøkelse mars 2019.  
N=2627 

 

Et viktig politisk poeng er at en veldig høy andel av de som har kjøpt elbil tidlig kan lade hjemme. Det 

betyr at det gjenstår relativt sett mange som ikke kan lade hjemme – som etterhvert også skal ha 

elbil. Behovet for å lade andre steder enn hjemme kan dermed komme til å stige raskere enn 

elbilparken de neste årene.  

 
Myndighetene står dermed overfor en trippel ladeutfordring framover. For å få på plass en 

tilstrekkelig ladekapasitet må man ikke bare a) bygge ladekapasitet opp på et anstendig nivå, og b) 

utvikle den i tråd med veksten i elbiler - man må også ta hensyn til at c) behovet for lading kan 

komme til å vokse raskere enn veksten i elbilparken, siden de som har kjøpt elbil til nå i stor grad er 

de som kan lade hjemme.  
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NAFs sju tiltak for bedre lading 
Veksten i elbilparken framover er villet politikk. Målet om kun nye nullutslippsbiler i 2025 er i stor 

grad påvirket av den teknologiske utviklingen. Men mange som vurderer elbil er usikre på lading. Det 

gjør at lading er en av de store utfordringene politikerne kan gjøre noe med for å bygge opp under 

dette målet.  

NAF presenterer derfor en ladeplan med sju politiske tiltak som kan bidra til at lading ikke er et 

hinder for de som har eller er interessert i å skaffe seg elbil.  NAFs ambisjon er at regjeringens plan 

for alternativt drivstoff som skal legges fram våren 2019 inneholder tiltak langs de linjene som NAF 

skisserer. 

Vi har delt forslagene i to grupper; A) Lading langs landeveien, mellom byene og B) Lading hjemme og 

på jobb 

 

A. LADING LANGS LANDEVEIEN  
 
I dette avsnittet ser vi på ladebehovet langs veiene og mellom byene. Behovet for ladepunkter er 
beregnet av NAF.  
 
Som en enkel inngang til størrelsesforholdene kan man si at om det er 280 000 elbiler i Norge ved 

utgangen av 2019, så bør det være 3 920 hurtigladere i Norge kun for å opprettholde dagens tetthet 

av hurtigladere (14 per 1000 elbiler). Dette alene ville tilsi at det trengs rundt 1200 nye ladepunkter i 

2019. Ut fra det vi har samlet inn fra de største ladeselskapene ligger det planlagte økningen på 

mellom 400 og 500 nye ladepunkter i 2019.   

Dette er imidlertid for enkelt, av to årsaker.  
 

• Dagens ladeinfrastruktur for elbiler er ikke god nok, om man sammenlikner med Teslas 
ladenettverk. Det tilsier et behov for flere ladere. For Tesla alene er tallet om lag 20 
hurtigladere per 1000 biler16 

• Elbilene får stadig bedre evne til å lade med større effekt enn dagens 50 kW standard. Det 
tilsier et behov for sterkere ladere.  

 
Det betyr at vi trenger ikke bare flere hurtigladepunkter, men også raskere ladepunkter. I dag er 
andelen elbiler på norske veier som kan lade på max 50 kW forholdsvis høy; rundt 70 prosent17. 
Dette er imidlertid i endring. Alle bilene som kommer på markedet framover kan lade med mer enn 
50 kW, som for eksempel DS e-Tense, Kia e-Soul og Peugeot e-208. Allerede nå ruller det biler på 
norske veier som kan lade på mer enn 50 kW. Tesla, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, Kia e-Niro, Jaguar 
i-pace og Audi e-tron kan alle lade med mellom 80 og 150 kW. Volkswagen ID vil med minste 
batteripakke lade på 50 kW, mens større batterier vil lade på 100 kW eller 125 kW. Det er et sentralt 
poeng at disse bilene får mulighet til å lade med den effekten de kan leveres med, ikke minst fordi de 
ellers vil ta opp unødvendig mye tid på en 50 kW-lader, som kan bidra til kø. Ladeutbyggerne har 
allerede begynt en slik utbygging. I 2019 er for eksempel flertallet av ladepunktene som bygges av 
både Fortum og Grønn Kontakt - de to store ladeutbyggerne i Norge – på 150 kW.   
 

                                                           
16 556 superchargere fordelt på 28 169 Teslaer pr 1. oktober 2018.  
17 Daniel Wie, Grønn Kontakt 
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Samtidig vil muligheten for raskere lading redusere behovet for antall hurtigladepunkter, fordi hver 
bil ladere raskere enn før. Summen av disse beregningene er presentert i neste avsnitt. Metoden og 
forutsetningene for beregningene er beskrevet nærmere bakerst.  
 
 

• 5 000 nye hurtigladepunkter innen 2025 
Figuren under viser behovet for ladepunkter mellom byene fram til og med 2025, om den skal holde 

tritt med den forventede veksten i elbilparken. NAFs første råd til regjeringen er at man lager en 

nasjonal ladeplan som både skisserer behovet for antall ladere framover, og utviklingen i ladeefffekt.  

Våre beregninger viser at det trengs flest ladepunkter tidlig i perioden. Bare i 2019 trenger vi nesten 

1400 nye ladepunkter på 50 kW for å få ladenettverket opp på et riktig nivå sammenliknet med 

dagens Tesla-nettverk.  

Det årlige antall nye hurtigladepunkter som trengs går ned etter hvert, men til gjengjeld må effekten 

på ladepunktene økes, for å tilpasse seg den voksende andelen av elbiler som har mulighet for 

raskere ladetid enn mange av dagens biler. NAF anbefaler at det fra 2020 bør det bygges 150 kW 

ladere. Et alternativ er også å oppgradere dagens hurtigladere fra 50 kW til 150 kW. Dette vil isolert 

sett redusere behovet for antall nye hurtigladepunkter.  

En slik effektøkning bør de offentlige støtteordningene og anbudsrundene reflektere. Vi trenger årlig 

600 – 800 ladepunkter på 150 kW de tre påfølgende årene.  

Tilsvarende bør anbudsrunder og støtteordninger reflektere at fra 2023 bør det bygges 350 kW 

ladepunkter. Det er fordi biler som kommer etter 2022 kan lade raskere enn 150 kW. Våre anslag er 

at det bør komme rundt 400-500 hurtigladere på 350 kW årlig i perioden 2023-2025.  

  

Figur 14:  Antall nasjonale ladepunkter det er behov for i perioden 2019-2025. Kilde: NAF 

 

 

Fylkesvise behov for flere ladepunkter 
Tabellen under viser hvordan ladepunktene fra forrige figur fordeler seg fylkesvis; altså hvor mange 

ladepunkter som trens i de enkelte fylkene i årene framover (fylkesnavn per 2018). Fordelingen er 

gjort ved å ta hensyn til målte trafikktall på hovedårer, riks- og fylkesveier, for lette kjøretøy.  
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Tabell 2: Årlig behov for hurtigladepunkter i fylkene 2019 – 2025   

Fylker 2019 2020 2021 2022 202 2024 2025  

 50 kW 150 kW 350 kW  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM 

Akershus 170 74 94 105 52 57 64 616 

Aust-Agder 32 14 18 20 10 11 12 117 

Buskerud 86 37 47 53 26 28 32 309 

Finnmark 21 9 11 13 6 7 8 75 

Hedmark 63 27 35 39 19 21 24 228 

Hordaland 121 53 66 74 37 40 46 437 

Møre og Romsdal 74 32 41 45 23 24 28 267 

Nordland 66 29 36 40 20 22 25 238 

Oppland 61 27 33 37 19 20 23 220 

Oslo 136 60 75 84 42 45 51 493 

Rogaland 118 52 65 73 36 39 45 428 

Sogn og Fjordane 31 13 17 19 9 10 12 111 

Svalbard 1 0 0 0 0 0 0 1 

Telemark 49 22 27 31 15 16 19 179 

Troms 44 19 24 27 14 15 17 160 

Trøndelag 118 52 65 73 36 39 45 428 

Vest-Agder 47 21 26 29 14 16 18 171 

Vestfold 68 30 37 42 21 23 26 250 

Østfold 82 36 45 51 25 27 31 297 

 

 

Lading langs hovedårene 
Tabellene under viser hvordan antall ladepunkter fordeler seg langs de viktigste hovedårene mellom 

de store byene i Norge. Som for fylkestallene er fordelingen gjort ved å bruke målte trafikktall på 

hovedårer, riks- og fylkesveier, for lette kjøretøy. 
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Tabell 3: Årlig behov for hurtigladepunkter mellom de største byene 2019-2025 

 50 kW 150 kW 350 kW  
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM 

Oslo-Kristiansand         

Akershus 19 8 10 12 6 6 7 68 

Buskerud 11 5 6 7 3 4 4 40 

Vestfold 23 10 13 14 7 8 9 84 

Telemark 9 4 5 5 3 3 3 32 

Aust-Agder 11 5 6 7 3 4 4 40 

Vest-Agder 6 3 3 4 2 2 2 22 

Totalt 80 35 44 49 24 27 30 289 

                 

Kristiansand-Stavanger         

Rogaland 20 9 11 12 6 7 8 73 

Vest Agder 12 5 6 7 4 4 4 42 

Totalt 32 14 18 20 10 11 12 117 

                 

Stavanger-Bergen         

Rogaland 8 3 4 5 2 3 3 28 

Hordaland 9 4 5 5 3 3 3 32 

Totalt 17 7 9 10 5 6 6 60 

                 

Bergen-Oslo         

Akershus 3 1 2 2 1 1 1 11 

Buskerud 4 2 2 3 1 1 2 15 

Hordaland 7 3 4 4 2 2 3 25 

Totalt 14 6 8 9 4 5 5 51 

                
 

Oslo-Trondheim         

Akershus 28 12 16 18 9 9 11 103 

Hedmark 12 5 6 7 4 4 4 42 

Sør-Trøndelag 18 8 10 11 5 6 7 65 

Totalt 58 25 32 36 18 19 22 210 

 

 

 

• Gjøre det lettere å lade i by  
I tillegg til lading langs landeveien er det et stort behov for ladepunkter i by. Dette er plasser som 

kommer i tillegg til de om lag 5 000 plassene vi snakker om mellom byene. 
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Lading i by er viktig, fordi det er her andelen er høyest av de som ikke kan lade utenfor der de bor. 

Lading i by vil i hovedsak dreie seg om saktelading i gatene (AC-lading), som en erstatning for 

hjemmelading for de som ikke kan lade utenfor der de bor.  

Omfanget her er vanskelig å anslå – og vanskelig å overvurdere. At alle bykommuner skaffer seg 

egne, offensive planer for utvikling av ladeinfrastruktur burde nå være selvsagt. Det er det ikke. Oslo 

kommune trekkes av flere ladeoperatører fram som et eksempel til etterfølgelse, blant annet ved at 

de har en egen kommunal task force som jobber for å tilrettelegge for ladeselskapene.  

 

• Bedre skilting av ladeplasser  
God skilting til hurtigladestasjoner er viktig, både for de som trenger å lade, og for framtidige 

elbileiere. I dag er det imidlertid svært vanskelig for de kommersielle utbyggerne av ladeplasser å få 

lov til å sette opp informasjonsskilt om hvor hurtigladeplassene finnes. Årsaken er at mange steder er 

skiltstativene fulle, eller at vegmyndighetene mener det blir for uoversiktlig med enda et skilt. 

Skilting til bensinstasjoner er i dag utbredt, slik at å sette opp skilter hvor bilister kan fylle tanken er 

ikke en ny idé. NAF mener at skiltpraksisen i fylkene må gjennomgås med sikte på å gi skilt om 

ladestasjoner bedre plass, slik at både nåværende og framtidige elbilister får god og trygg 

informasjon om hvor man kan få ladet.  

 

 

• Driftsstøtte til hurtigladere i spredtbygde strøk  
Jo lenger bort fra byene, jo dårligere er dekningen av ladere i dag. I Finnmark er det for eksempel 

svært tynt utbygget med hurtigladere. NAF mener derfor at det bør tas grep for å sikre at det er 

infrastruktur tilgjengelig også i de tynnest befolkede delene av landet.  

Én måte å gjøre dette på er at tilskuddsordningen til Enova – i alle fall i en overgangsperiode – må 

utvides til å inkludere drift av hurtigladere på steder med lavt antall elbiler og hvor det foreløpig ikke 

vil være lønnsomt å etablere ladestasjoner.  

 

 

 

B. LADING HJEMME OG PÅ JOBB 

Hjemmelading er og skal være løsningen for det aller meste av elbilladingen. Hjemmelading er smart, 

fordi da bruker du din en egen bensinpumpe. Norske ladeutbyggere anslår at hjemmelading vil stå 

for om lag 75 prosent av ladingen av elbil. 

 

• Gjøre det lettere å lade i borettslag  
 

For de som bor i enebolig er lading forholdsvis ukomplisert. Men ikke alle har enebolig. Rundt 600 

000 nordmenn bor i byggelag. Borettslag og sameier er derfor en viktig del av løsningen på 
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ladeutfordringen. Mange som bor i borettslag har ikke uten videre adgang til å bruke en egen 

utekontakt eller muligheten til å sette opp en ladeboks, slik man har om man bor i en enebolig.  

Ladeplass i borettslag kan være en god investering. Eiendomsmeglere som NAF har vært i kontakt 

med sier at ladeplasser er noe boligkjøperne i økende grad spør etter på visning. Selgere i borettslag 

som ikke har ladeplass kan gå glipp av et par budgivere, og dermed risikere lavere pris enn de ellers 

ville fått. Et økende antall borettslag har derfor fått etablert lademuligheter, og enda flere har planer 

om å få det gjennomført.  

Men i dag er det fortsatt slik at styret i et borettslag kan si nei til å sette opp ladepunkt uten en god 

begrunnelse. NAF mener styrer i borettslag ikke skal kunne nekte beboerne å sette opp ladeplasser, 

uten svært god grunn (såkalt «saklig grunn»). I dag gjelder dette kun sameier. Regjeringen har jobbet 

med dette spørsmålet i flere år, blant annet med påtrykk fra NAF, og en lovendring er ventet snarlig. 

NAF vil også etablere en statlig styrt støtteordning for de kommunene som vil hjelpe byggelag og 

sameier i sin kommune med å bygge ut ladeplasser. Regjeringen har nå planer for å følge opp dette 

kravet. I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil «Gi økonomisk støtte til ladestasjoner og 

ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag». 

 

• Momsfritak på hjemmeladere 
Tre av fire elbilister kan lade hjemme, og hjemmelading vil utgjøre størstedelen av ladingen i 

framtiden. Derfor er det viktig at hjemmelading foregår trygt og effektivt. En profesjonelt installert 

hjemmelader reduserer faren for brann, og den gir større effekt sammenliknet med en vanlig 

stikkontakt. Mange veggladere åpner også for å styre ladingen til tider av døgnet hvor strømprisen er 

lavere, som er bra både for forbrukeren og samfunnet. NAF mener derfor det må innføres 

momsfritak på kjøp og installasjon av hjemmeladere. 

 

 

• Krav til flere ladeplasser i nybygg 
NAF har tidligere ment at alle nybygg som settes opp må få krav om at minst 20 prosent av 

parkeringsplassene skal settes av til ladbare kjøretøy. I dag finnes det ikke en slik regel. EU har 

vedtatt 10 prosent, men det er for lavt for Norge.  

Det kan være at en andel på 20 prosent allerede nå begynner å bli for lavt:  

• Allerede i 2024 vil hver tredje bil på norske veier være elektrisk, om man følger 

ultralavutslippsbanen til TØI (se figur lenger oppe). Da er det flere elektriske biler på veiene i 

Norge enn det er bensinbiler.  

• I 2025 vil andelen være nesten 40 prosent, og det være flere elbiler enn dieselbiler på norske 

veier.  

• I 2030, om drøyt 10 år, vil to av tre biler på veiene være elektriske. Det vil da være om lag 

dobbelt så mange biler som bensin- og dieselbiler til sammen.  
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Vedlegg: Slik beregnet vi ladetallene 
Tallene er beregnet ved å bruke forholdet mellom Teslaer og Teslas ladeinfrastruktur som en 

akseptabel mal, hvor også forbruk og ladeeffekt tas med i beregningene. Regnestykket forutsetter at 

en god ladeinfrastruktur er tilsvarende Teslas forholdstall mellom kW, kjøretøyer og antall 

ladepunkter, anvendt mot den forventede veksten i elbiler slik den framkommer i 

«ultralavutslippsbanen».  

Utgangspunktet er med andre ord antall ladestasjoner per bil. I tillegg har vi også inkludert 

ladeeffekt/-fart på hurtigladestasjonen på den ene siden, og bilens strømforbruk (målt i kW per 

kilometer) og ladefart på den andre siden. 1. oktober 2018 var det 182 797 elbiler i Norge. 28 169 av 

disse var Teslaer18. Det var på samme tidspunkt 556 Tesla superchargere, regnet som 60kW (inntil 

120 kW)19.   

 

Forutsetninger:  

• Vi legger til grunn utvikling i elbilsalget fram mot 2025 i tråd med ultralavutslippsbanen. Den gir 

en 91,5 prosent andel elbiler i nybilsalget i 2025, og rundt 1,1 millioner elbiler på norske veier.  

• Vi har lagt til grunn følgende markedsandeler for Tesla framover: 15 prosent i 2019, 12 prosent i 

2020, ti prosent i 2021, og åtte prosent i 2022.  

• Dagens elbiler er noe små til sammenlikning med Tesla. For å anslå energibehovet har vi lagt til 

grunn et forbruk på nye biler (2019) på 2,1 kW per 10 km for Tesla og 1,7 kW per 10 km for de 

andre. Vi forutsetter at dette konvergerer fram mot 2025, til 1,9 kW per 10 km for alle typer 

elbiler. Det er fordi elbilene blir større og tyngre i perioden, samtidig som Tesla blir mer effektiv. 

Dette stemmer bra med de forutsetninger som NVE legger til grunn i sine beregninger for 

strømforbruk av elbiler20.   

• Forbruket per 10 km avviker mellom Tesla og de øvrige fram til 2023, deretter regnes det som 

likt.  

• Fra 2020 legger vi til grunn at elbilene har tilsvarende dagens Tesla rekkevidde. Vi regner derfor 

lik rekkevidde fra 2020 (miksen av mindre og større kjøretøyer i den vanlige elbilparken gir likevel 

et lavere generelt forbruk).   

• Vi forutsetter videre at kjøretøyene som leveres etter 2020 har batterier som kan takle lynladere. 

150-350 kW.  Noen få vil kunne dette allerede nå i 2019. Men ikke alle vil kunne dette i 2020. Det 

legges til grunn at alle kjøretøy levert fra 2023 vil kunne takle 350-500 kW hvorav 350 blir brukt i 

beregningen. 

• Vi har ikke tatt hensyn til at Tesla-eiere lader omtrent dobbelt så ofte som vanlige elbileiere i 

regnestykket. Dagens bruk av elbilkjøretøyparken er etter vår mening ikke representativ for 

framtidens bilpark, som gradvis får økt rekkevidde. Etter hvert som bilparken fornyes og 

rekkevidden blir lengre også på andre elbiler enn Tesla vil ladeantallet vil sammenfalle mer og 

mer.  

• Vi har lagt til grunn at dagens 50 kW ladepunker fortsetter å levere 50 kW. Om man som en del 

av utbyggingsstrategien velger å oppgradere 50 kW ladepunkter til 150 kW betyr dette at 

behovet for antall nye hurtigladepunkter går ned, og vil være lavere enn det våre tall sier.  

                                                           
18 OFV.no 
19 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47474 ; https://www.tesla.com/no_NO/supercharger?redirect=no  
20 https://docplayer.me/23248331-Hva-betyr-elbiler-for-stromnettet.html  

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47474
https://www.tesla.com/no_NO/supercharger?redirect=no
https://docplayer.me/23248331-Hva-betyr-elbiler-for-stromnettet.html
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• At det planlegges om lag 2-300 hurtigladere med 150 kW allerede i 2019 er ikke tatt med i våre 

beregninger. Dette reduserer behovet for antall hurtigladere noe.  

 

Ettersom Tesla-lading hittil har vært gratis er det rimelig at antall ladinger for Teslaer er noe høyere i 

en del år framover. Tesla innfører nå gradvis betaling på sine stasjoner. Det peker mot at differansen 

vil reduseres. Dette trekker i retning av færre ladestasjoner sammenliknet med regnestykket.  

Samtidig er det et element at etablering av gratis ladestasjoner (som tilbyderen «taper» penger på) 

også kan være et insentiv for Tesla til å bygge færre ladestasjoner enn det reelt sett er behov for. 

Dette er begge forhold som inngår i en diskusjon av hva som er «riktig» antall hurtigladere, men som 

vi ikke har hatt grunnlag for å trekke inn i beregningene.  

Vi har for enkelhets skyld beskrevet en ganske brå overgang til 150 kW ladere fra 2020 og 350 kW 

ladere fra 2023. Her vil det selvsagt være glidende overganger, men om man fortsetter med en 

blanding med 50 kW også fra og med 2020 så betyr det at ut fra våre tall vil dette øke behovet for 

antall ladepunkter.  

 

NAF har tidligere anslått at behovet for hurtigladere er noe større enn det vi legger fram her. Juni 

2018 anslo vi at det burde bygges rundt 7700 ladepunkter fram mot 2025, inkludert snaut 1000 

ladepunkter i 2018. Dette tallet er nå nedjustert til rundt 5000 nye ladepunkter fram mot 2025. 

Reduksjonen skyldes blant annet at vi tar hensyn til at de nye elbilene vil ha et noe lavere forbruk enn 

Tesla, som altså er utgangspunktet for beregningene. Vi tar også inn en forutsetning om en forsiktig 

gradvis reduksjon i Teslas markedsandeler, noe vi ikke hadde i de tidligere beregningene. Hvis Tesla 

derimot øker sine markedsandeler vil dette trekke i retning av et redusert utbyggingsbehov av 

ladestasjoner sammenliknet med våre tall. 

 

 

  



       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


