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Disposisjon

1. Statistisk tilbakeblikk: de knallharde fakta
2. Seks ulike strategier for klimagassreduksjon i samferdsel
3. Hvorfor liker du bussen? Hvorfor elsker du bilen?
4. Ta markedet i bruk! Maksimer profitten!
5. Gulrot eller pisk – hva virker best? Hva bruker vi i Norge?
6. Hva ser vi i krystallkula? 
7. Utfordringer og muligheter

8. Hvordan vi elsker jernbanen i hjel
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Klimagassutslipp fra transport m m i Norge (Kyoto-gasser)
Mobile kilder: 16,474 mill tCO2e i 2016. 31 % av Norges utslipp
Transport:      13,300 mill tCO2e i 2016. 25 % av Norges utslipp
Veitransport:    9,927 mill tCO2e i 2016. 19 % av Norges utslipp
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Godstransport på vei og sjø øker
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Bilen dominerer persontransporten
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Bilhold og førerkortinnehav vokser jevnt og trutt
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Flere og flere unge tar førerkort
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Multiplikativ dekomponering: en matematisk identitet
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Utslippene dekomponert: lettere å kutte jo lenger til høyre 
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færre folk 

redusert 
levestandard 

redusert 
mobilitet og 
varebytte større last, 

høyere belegg 

høyere 
energieffektivitet

avkarbonisering

Om vi endrer én faktor med f. eks. 40 prosent, og holder de andre konstant, 
endrer vi også utslippet med 40 prosent. Hvilken faktor skal vi skru på? 

fra luft og veg 
til sjø og bane
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Redusert mobilitet og varebytte
Mulige strategier: 
Arealplanlegging: Byfortetting og sentralisering. 

God effekt på svært lang sikt
 IKT, 3D-printing, digitalisering, automatisering, etc: 

tveegget sverd (netthandel!)
Avgifter og forbud, handelskrig og toll (!)

EU: ‘Curbing mobility is not an option’.
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B-BBB: Fra bil til båt, buss og bane
Offisiell politikk i EU og Norge gjennom mange tiår – uten 
synlig effekt
Jernbaneutbyggingen gir liten effekt, fordi den har startet i feil 

ende 
Det er svært vanskelig å lokke bilistene ut av bilen 
Konkurranseflatene i godstransporten er også små
Men godstogene er konkurransedyktige og bør få bedre 

sporprioritet.
Det norske jernbanenettet er fullt utnyttet
Dobbeltspor har tidobbel kapasitet
Nytt jernbanespor Halden-Strømstad (25 km) vil gi 

dobbeltspor Oslo-Göteborg
Elektrifisering av Rørosbanen vil gi dobbeltspor Oslo-Støren
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Intercity-utbyggingen
Alle tog på Østlandet skal til eller gjennom Oslo. Men 

Oslotunnelen er full! Også buttsporene!
Det blir ikke høyere togkapasitet noe sted på Østlandet før 

sporkapasiteten gjennom Oslo blir utvidet. 
Lite rasjonelt å bygge dobbeltspor ytterst i intercity-trianglet

først. Svært lav avkastning fram til ny oslotunnel står klar.
Lær av Oslopakke 1: massiv kapasitet gjennom sentrum 

først. 
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B-BBB: Fra bil til båt, buss og bane
Offisiell politikk i EU og Norge gjennom mange tiår – uten 
synlig effekt
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Hvorfor vi liker bussen/banen/toget
A. Tiden ombord kan anvendes – til arbeid, underholdning, avslapning etc.
B. Ingen parkeringsproblem
C. Førerkort trengs ikke
D. Bussen har god flatedekning – kan gå overalt hvor det er vei
E. Fast rutetabell, forutsigbar avgangs- og ankomsttid
F. Hyppige avganger, kort ventetid
G. Forutsigbar, gjenkjennelig rute
H. Optimalisert rute, langs hovedveier, kollektivfelt og egne traseer
I. Store nok kjøretøy til at den enkelte kan være anonym
J. Høy sikkerhet og trygghet
K. Moderate priser, betydelig kvantumsrabatt for daglige reiser
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Hvorfor vi elsker den autonome bilen
1. Uendelig høy avgangsfrekvens – ingen ventetid, vi kjører når det passer oss
2. Dør-til-dør-transport – direkte ‘ruter’ overalt, ingen omstigning nødvendig
3. Kort reisetid – raskere enn alle andre reisemidler på nesten alle relasjoner opp til 40 mil
4. Effektiv navigasjon – med GPS finner vi straks fram, og unnviker, så langt det går an, kø
5. Praktisk bagasjehåndtering – god plass, minimal baksing med kofferter og handleposer
6. Kundevennlig og tydelig salgsapparat – aktørene i bilbransjen er profittmaksimerende
7. Lav marginalkostnad – ca. 1 kr per km for diesel/bensin, 20 øre per km for strøm
8. Å kjøre egen bil er selvberging – og derfor skattefritt
9. Høy komfort – behagelig temperatur, alltid sitteplass!
10. Paraply på fire hjul – det fins ikke dårlig vær!
11. Et rom for meg/oss selv – unødvendig å forholde seg til andre
12. Konsertlokale – eller stille sone
13. Statussymbol – eller identitetsmarkør
14. Bilen kjører selv – du kan gjøre noe annet
15. Ingen parkeringsproblem 

– bilen kjører hjem selv
16. Førerkort trengs ikke

Hvorfor vi elsker den autonome bilen
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Autonome biler?
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Markedsføring av kollektivtransport
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Markedsføring av privatbiltransport
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Hvilket skilt synes best?
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Vi trenger kollektivprofitører
De fleste busselskap kjører på bruttokontrakt for det offentlige.

Det betyr at en har avtalt hvor mye selskapet skal få for å betjene 
ruten. Det offentlige dekker brutto kostnad.

Billettinntektene tilfaller oppdragsgiveren, dvs. (fylkes)kommunen. 

Busselskapet har dermed intet profittmotiv, dvs. intet insentiv til å 
tiltrekke flere passasjerer, markedsføre seg og gjøre kundene tilfreds. 
(En kan evt. ha avtalt mindre bonuser.)

Hvorfor skal bilbransjen få være alene om å utnytte markedskreftene? 
(Idealisme beveger noen få. Egeninteressen kan flytte fjell.) 

Om vi vil ha opp kollektivandelen, må busselskapene få utfolde seg. Vi 
trenger nettokontrakter, der selskapene beholder billettinntektene, mot 
å kreve lavest mulig (evt. negativt) tilskudd. 
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Bedre energieffektivitet
Engangsavgiften og drivstoffavgiftene belønner 

drivstoffgjerrige biler

Sammen med momsfritaket og de andre elbilinsentivene
bidrar de til økt andel lavenergibiler (les: elbiler, som er 3-4 
ganger mer energieffektive)   

Men prosessen tar tid. Bilparken må skiftes ut. Norske 
personbiler lever i 17 år i gjennomsnitt.
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Større kjøretøy og bedre belegg
Lastebilene blir større og mer effektive
Men dermed utfordres også jernbanen

24Kilde: TØI-rapport 1689/2019
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Avkarbonisering gjennom biodrivstoff
Biodrivstoff/syntetisk drivstoff kan brukes av alle moderne 
biler. Fossile biler finnes ikke.  

Biodrivstoff/syntetisk drivstoff har umiddelbar virkning på 
utslippene. Verken infrastruktur eller rullende materiell må 
byttes ut. 

Økt andel biodrivstoff er hovedgrunnen til reduserte 
klimagassutslipp fra norsk samferdsel i 2016-2018. 
Omsetningen er nå langt høyere enn omsetningskravet.  
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https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rLWMMm/Fossile-biler-finnes-ikke--Fridstrom-og-Hagman
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Klimagassutslipp fra transport m m i Norge (Kyoto-gasser)
Mobile kilder: 16,474 mill tCO2e i 2016. 31 % av Norges utslipp
Transport:      13,300 mill tCO2e i 2016. 25 % av Norges utslipp
Veitransport:    9,927 mill tCO2e i 2016. 19 % av Norges utslipp
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Avkarbonisering gjennom elektrifisering
Transporten kan elektrifiseres gjennom
Batterier
Brenselceller for hydrogen
Kjøreledning

Batteribilene gir i pose, sekk og spann:
1. De bruker 3-4 ganger mindre energi
2. Energien er utslippsfri
3. Energien er kvoteregulert

Videreføring av skattefordelene er avgjørende for om vi når 
nullutslippsmålene for 2025.  
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Elbilen er energieffektiv

28Kilde: TØI-rapport 1321/2014
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Elbiler tar over for diesel 

29



Side

Diesel inneholder 75 ganger mer energi pr kg enn et Tesla-batteri. 
Dette motvirkes av at elmotoren er 3-4 ganger så energieffektiv som 
dieselmotoren.

Dieselbilens rekkevidde pr kg energilager er likevel 20:1 mot elbilen.

Kilde: Christian Weber, TØI
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Avkarbonisering gjennom elektrifisering
Transporten kan elektrifiseres gjennom
Batterier
Brenselceller for hydrogen
Kjøreledning

Batteribilene gir i pose, sekk og spann:
1. De bruker 3-4 ganger mindre energi
2. Energien er utslippsfri
3. Energien er kvoteregulert

Videreføring av skattefordelene er avgjørende for om vi når 
nullutslippsmålene for 2025.  
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Gjelder som hovedregel ikke transportsektoren. 
To viktige unntak:
1. CO2-utslipp fra luftfart innenfor EØS-området
2. Elektrisk drevne transportmidler:
• Tog, t-bane, trikk, trolleybuss
• Elektriske ferger 
• Batteribiler
• Hydrogenbiler, hvis hydrogenet framstilles ved elektrolyse.

Elektrifisering av bilparken flytter transport inn i kvotepliktig 
sektor. => Det marginale utslippet fra elbiler = 0. 

32

EUs kvotesystem: EU ETS
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Hva virker best: gulrot eller pisk? 
Hva tror dere?
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Den nihalede katten: 
kjent og kjært virkemiddel
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Engangsavgift

Omregistreringsavgift

Trafikkforsikringsavgift

Drivstoffavgift

Fergetakster

Bompenger

Parkeringstakster og -restriksjoner

Inntektsskatt på firmabiler

Kollektivfelt

Elbiler går helt eller delvis fri 

+ moms!
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To små gulrøtter

36

1. Enova støtter 
ladestasjoner og 
hydrogenstasjoner 
(mNOK 11 + 30 = 
mNOK 41 i 2017)

2. Kommuner dekker 
strømutgiften på 
kommunale P-
plasser

To små gulrøtter – og en nihalet katt
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Bilavgifter i 2018: ca. NOK 47 mrd + 
NOK 11 mrd i bompenger (ekskl. 
moms, ferger, toll, parkering, mv.)  
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Mange land yter kontanttilskudd 
til elbilkjøpere
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Sammenheng mellom bruktimport av 
elbiler og subsidier i hjemlandet. Tilfeldig?
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Tyskere, amerikanere og svensker  
finansierer norske elbiler. Tusen takk!
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TØIs krystallkule er 
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Framskrivingsmodellen
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Endringene i de norske kjøretøybestandene år for år følger, 
foruten av tilgangen på nye kjøretøy, av avgangsratene beregnet 
på grunnlag av bestandsutviklingen 2012-2017. 

Modellen kryssgrupperer 6 kjøretøytyper, 11 framdriftsteknologier
(drivlinjer), 31 aldersklasser og inntil 9 vektklasser for hver kjøre-
tøytype (11 253 celler). Varebiler er godsbiler med inntil 3,5 tonns 
totalvekt.  

Kjøretøytyper:
• Personbiler
• Vare- og lastebiler
• Trekkvogner
• Busser
• Campingbiler
• Kombinerte biler

Framdriftsteknologier:
• Bensin
• Diesel
• Ladbar bensinhybrid
• Ikke-ladbar bensinhybrid
• Ladbar dieselhybrid
• Ikke-ladbar dieselhybrid

• Batteri
• Hydrogen
• Gass
• Parafin
• Annet
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NB19-banen (Nasjonalbudsjettet 2019)

¾ av nye personbiler er utslippsfrie i 2030
¼ av nye personbiler er ladbare hybrider i 2030
3/8 av nye varebiler er utslippsfrie i 2030
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Personbilenes alderspyramide 2015 
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Personbilenes alderspyramide 2016 
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Personbilenes alderspyramide 2017 
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Personbilenes alderspyramide 2018 
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Personbilenes alderspyramide 2019 
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Personbilenes alderspyramide 2020 
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Personbilenes alderspyramide 2021 
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Personbilenes alderspyramide 2022 
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Personbilenes alderspyramide 2023 
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Personbilenes alderspyramide 2024 
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Personbilenes alderspyramide 2025 
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Personbilenes alderspyramide 2030 
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Personbilenes alderspyramide 2035 
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Personbilenes alderspyramide 2040 
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Personbilenes alderspyramide 2045 
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Personbilenes alderspyramide 2050 
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Input: flow of new passenger cars
Moderate NB19 scenario
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Input: flow of new passenger cars
Radical NTP scenario
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NTP-banen (NTP 2018-2029)

Alle nye personbiler er utslippsfrie i 2025

Alle nye bybusser er utslippsfrie i 2025

Alle nye varebiler er utslippsfrie i 2030

¾ av alle langdistansebusser er utslippsfrie i 2030

Halvparten av de nye lastebilene er utslippsfrie i 2030
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Output: CO2 emissions in road transportation
Radical NTP scenario
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Output: CO2 emissions in road transportation
Moderate NB19 scenario
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Output: Energy use in road transportation
Radical NTP scenario
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Output: Energy use in road transportation
Moderate NB19 scenario
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Oppummering om elbilinsentiver
Elbilssuksessen i Norge skyldes pisk (skatt), ikke gulrot 
(subsidier). 

Elbiler er subsidiert i Sør-Korea, USA, Storbritannia, Tyskland, 
Frankrike, Sverige, men (praktisk talt) ikke i Norge. 

Subsidier er langt mindre effektive enn skatt(efradrag). 
Subsidier lekker til utlandet.

CO2- og vektkomponentene i engangsavgiften og momsfritaket
for nullutslippsbiler er avgjørende virkemidler for langsiktig
avkarbonisering av samferdselen. 

Andre vesentlige virkemidler er drivstoffavgiftene, 
bompengefritakene, fergetakstene og (elbilenes adgang til) 
kollektivfeltet.  68
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Hvordan få folk som ikke kan lade hjemme, 
til å kjøpe ladbar bil?

69

?
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Utfordringer
 14-24 % av bileierne har ikke parkeringsmulighet på egen tomt. 

I Oslo er det 41 %. Hvordan få disse til å kjøpe ladbar bil?

Hva når elbilfritaket utløper i desember 2020? Kan EFTAs
overvåkingsorgan overtales?

 Få virkemidler for tunge godsbiler. Kan EUs nye regulering hjelpe?

Batterier er dårlig egnet til tunge godsbiler i langtransport.

Hydrogenteknologi kan være mer lovende. Men umoden teknologi. 
Og høna-og-egget-problem!

 For mange, for krevende mål; for få virkemidler. Hvem vet hvordan 
målene skal nås?
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/19/heavy-duty-vehicles-eu-presidency-agrees-with-parliament-on-europe-s-first-ever-co2-emission-reduction-targets/
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Et mål uten virkemidler er bare et ønske.
(A goal without a plan is just a wish.) 
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For mye ønsketenkning?
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Takk for at dere hørte på!
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Tog er tøft 
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Det norske (europeiske) jernbanesyndromet (1)
EU har presset Norge til vertikal separasjon: atskilte selskap for 

infrastruktur og togdrift.

 Tidligere foretaksinterne kostnader/ulemper og inntekter/fordeler blir 
eksterne. Hvem har nå ansvar for forsinkelser og uhell?

 Insentivene til innovasjon og investering svekkes. Hva har 
infrastruktureieren igjen for å forbedre skinnegangen, når det er et 
annet selskap som tjener pengene?

De økonomisk mest vellykkede jernbaneselskap i verden er integrerte 
selskap, som eier skinnegangen og driver trafikk på den (USA, Japan, 
Sveits). Én toppleder har ansvaret. 

 I stedet går utviklingen i Norge går i retning av stadig større 
fragmentering, av både markeder og forvaltning. 

Om vi ville jernbanen vel, burde vi heller bidra til at den vokser seg 
stor og sterk. 75
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Det norske (europeiske) jernbanesyndromet (2)
Politikerne har misforstått hvordan markedene ser ut. Det finnes 

ingen egne markeder for togreiser eller jernbanefrakt,*
bare markeder for reiser og frakt (mellom A og B).

Det ville være rikelig nok konkurranse og effektivitetspress om vi 
hadde ett integrert, delprivatisert togselskap som konkurrerte med alle 
mulige flyselskap, busselskap, lastebileiere og privatbiler. 
Konkurranse langs sporet ville være nok. 

 Fair konkurranse på sporet kunne likevel sikres på samme måte som 
i telenettet: Telenor og Telia må slippe til konkurrenter i sitt eget nett, 
til NKOM-regulerte grossistpriser. 

Et avgjørende hensyn bak denne reguleringen har vært at Telenor må 
ha motiv for å drive teknologisk innovasjon og investeringer. 
Men er dette så mye mindre viktig i jernbanesektoren?

* To unntak: togreiser og -frakt til og fra Finse og Myrdal
76
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Det særnorske intercitysyndromet
Det investeres enorme summer i dobbeltspor i de ytre delene av 

intercitytrianglet rundt Oslo (Lillehammer-Skien-Halden).

Avkastningen på disse investeringene er mildest talt svak. Det 
kan ikke kjøres flere tog noe sted på Østlandet før proppen i 
Oslo sentrum er fjernet. 

Alle tog på Østlandet skal nemlig til eller gjennom Oslo. Men 
sentrumstunnelen er full, og buttsporene på Vestbanen er borte.

Et børsnotert, integrert jernbaneselskap ville aldri sløse med 
aksjonærenes verdier på denne måten. Hvorfor stille lavere krav 
til forvaltningen av våre felles skattepenger?
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Det særnorske intercitysyndromet
Det investeres enorme summer i dobbeltspor i de ytre delene av 

intercitytrianglet (Lillehammer-Skien-Halden)

Avkastningen på disse investeringene er mildest talt svak. Det 
kan ikke kjøres flere tog noe sted på Østlandet før proppen i 
Oslo sentrum er fjernet. 

Alle tog på Østlandet skal nemlig til eller gjennom Oslo. Men 
sentrumstunnelen er full, og buttsporene på Vestbanen er 
fjernet.

Et børsnotert, integrert jernbaneselskap ville aldri sløse med 
aksjonærenes verdier på denne måten. Hvorfor stille lavere krav 
til forvaltningen av våre felles skattepenger?

80



Side08.04.2019 © Transportøkonomisk institutt – Stiftelsen Norsk senter for 
samferdselsforskning Side 81

Further reading

www.toi.no
Lef@toi.no

@turgeneral1

• TØI report 1689/2019
• TØI report 1627/2018
• Energy Policy 108: 487-502 (2017)
• Environmental Innovation and Societal Transition (2017)
• European Transport Research Review 9: 16 (2017)
• Transportation Research Part A 96: 168-189 (2017)
• European Transport Research Review 8: 22 (2016)
• Research in Transportation Economics 50: 29-38 (2015)
• European Transport Research Review 7: 28 (2015)

http://www.toi.no/
mailto:Lef@toi.no
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47474
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.06.026
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422416301162?via%3Dihub
http://rdcu.be/ql5Y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856416311685
http://link.springer.com/article/10.1007/s12544-016-0210-z
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885915000232?via%3Dihub
https://link.springer.com/article/10.1007/s12544-015-0177-1
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Andel av motorisert landtransport* (personkm) som i 2014 foregikk med bil

82* ekskl. fly, båt, sykkel og gange Kilde: Samfunnsøkonomen nr. 2, 2017

https://www.toi.no/getfile.php/mmarkiv/Aktuelt/Lasse%20Fridstr%C3%B8m%20Samfunns%C3%B8konomen%20Full%20tekst.pdf
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Type approval (NEDC) CO2 emissions from new cars
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Type approval (NEDC) and real-world emissions from new cars
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The discrepancy between type approval and real-world emission rates 
in Europe has been widening: 39 % in 201476. Source: ICCT (Tietge et al. 2019) 
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Is discrepancy larger
or smaller in Norway?
+ winter conditions
+ topography
+ hybrid vehicles
- speed
- air conditioning
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Preise und Reichweite von Elektroautos 2016
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Zahlungsbereitschaft für 1 km erhöhte Reichweite 
von Elektroautos und Steckdosenhybride
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Kollektivtransporten
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Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å yte tilskudd til 
kollektivtrafikken, slik at kollektivselskapene kan tilby et mer 
omfattende rutenett og en høyere avgangshyppighet enn om 
en kun skulle basere seg på billettinntekter. 

Bedre og billigere kollektivtransport er likevel ikke tilstrekkelig 
til å redusere CO2-utslippene i persontransporten på en måte 
som monner.

En 25 prosents økning i prisene på innenriks flyreiser vil 
redusere flytrafikken med anslagsvis 15 prosent og CO2-
utslippene på lange reiser med 4 prosent. 
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Effects of public transport enhancement
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- 3 %

- 4 %
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Improved public transport is not enough
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- 43% - 19 %
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Input: flow of new light commercial vehicles
Radical NTP scenario
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Input: flow of new commercial vehicles
Moderate NB19 scenario
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Input: flow of new heavy duty freight vehicles
Radical NTP scenario
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Input: flow of new heavy duty freight vehicles
Moderate NB19 scenario
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Output: vehicle km driven by passenger cars
Radical NTP scenario
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Output: vehicle km driven by passenger cars
Moderate NB19 scenario
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Output: transition time lag
Radical NTP scenario
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Output: transition time lag
Moderate NB19 scenario
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Input: flow of new buses and coaches
Both scenarios
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