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• Politikken

– Parisavtalen

– Norsk klimapolitikk

• Responsen

– Fra bilprodusentene

– Fra bilkjøperne

• Bakgrunn: CONSEED (H2020) - fokusgrupper med bilkjøpere og –

selgere gjennomført, spørreundersøkelser og felteksperiment pågår
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Oversikt
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…aim to reach global peaking of greenhouse gas 

emissions as soon as possible, recognizing that peaking 

will take longer for developing country Parties, and to 

undertake rapid reductions thereafter in accordance with 

best available science, so as to achieve a balance between 

anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of 

greenhouse gases in the second half of this century, on the 

basis of equity, and in the context of sustainable development 

and efforts to eradicate poverty.
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Det langsiktige utslippsmålet (Art. 4)



Ambisjonsmekanismen

Faste sykluser
Progresjons-
prinsippet

Evaluering
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Utslippsbaner uten klimapolitikk (IPCC)



7

Utslippsbaner med klimapolitikk (IPCC)
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Utslippsbaner for transport med
og uten klimapolitikk



• NDC: 40% kutt innen 2030 i forhold til 1990

• Felles gjennomføring med EU

• Innsatsfordelingsforordningen forhandles nå

• Avtale Norge-EU ikke på plass ennå

–«arbeidsmål» for utslippsreduksjoner i transportsektoren på 35-40% i 

2030 sammenlignet med 2005

• Regjeringen vil at alle nye personbiler og lette varebiler skal være 

nullutslippskjøretøy fra 2025

• Persontransportveksten i de største byområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykling og gåing
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Transport i Norges klimapolitikk+



Who What When

Toyota + Mazda New company for EV ?

VW group All 300 models electric or hybrid

(Volkswagen ID)

2030

(2020)

Hyundai Kia 8 electric models 2022

GM 20 EV models 2023

Ford 13 new EV models 2023

Honda First EV model 2017

Renault, Nissan, Mitsubishi 12 Evs 2022

Daimler 50 EVs + hybrid models 2022

BMW 25 electric, 12 all-electric models 2025
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Bilprodusentenes elektriske planer



• Liten direkte respons basert på klimahensyn

• Responderer primært på dagens incentiver

–Vektlegger «total cost of ownership»

– Innkjøpspris likevel viktigst (mao engangsavgiften er viktig)

• Responderer sekundært på forventninger om framtiden

–Bekymret for reguleringsrisiko (spesielt dieselbiler i storbyer)

–For elbiler er rekkeviddeangst delvis erstattet av ladeangst
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Hvordan responderer forbrukerne?



• Fremveksten av bildeling: Bilkollektiv, Nabobil.no, Uber, etc. 

–MøllerGruppens Hyre og GMs Lyft. 

• Nye forretningsmodeller potensielt betydelig billigere enn privat eierskap

• Økning i leasingandelen

• Færre unge har førerkort

→ Privatbilens rolle reduseres*
* Ikke gitt at miljøeffekten er positiv
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Andre utviklingstrekk



• Klimapolitikken vil sette strenge krav til utslipp fra transport

• Forbrukerne responderer i liten grad direkte på klimahensyn

• Responderer sterkere på modellutvalg og incentiver

= bilprodusentenes utvalg og statens incentiver avgjør
• Stor bevegelse i begge

• Relaterte utviklingstrekk: mobilitetstjenester og «privatbilens død»

• Grunn til å forvente stor og betydelig endring i privatbilmarkedet, men 

fortsatt viktig med aktiv politikkutvikling for å styre retningen
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Utviklingstrekk



cicero_klima

cicero.oslo.no

cicerosenterforklimaforskning

steff@cicero.oslo.no

Takk for oppmerksomheten!


