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Framskriving: CO2-utslippet synker med 45 % fra 2005 til 2030…
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… før 

fratrekk 

for bio-

drivstoff
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CO2-utslippet synker med 60 % fra 2005 til 2030…
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… om vi 

bruker 50 

% flere 

liter bio-

drivstoff
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De tunge kjøretøyene avkarboniseres…
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Energiforbruket i godsbiler synker fra 2032…
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Samlet energiforbruk i veitransport går ned allerede nå… 
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… og vil bli 

nesten 

halvert 

innen 2040
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Er vi i rute mot nullutslipp? 

Veivisere og sjekkpunkt (tidlig varsling)

▪ prisene på kjøretøy og energi

▪ ladekapasitet

▪ drivstoffsalget

▪ andelen nye nullutslippskjøretøy 

▪ gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp fra nye kjøretøy 
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Dieselprisen blir 

kr 26,76 i 2030 og 

kr 46,60 i 2040.
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Drivstoffavgiften svarer 

til en karbonpris per 

tonn CO2 på 

kr 6376 i 2030 

og kr 11 400 i 2040. 
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Veibrukerne betalte i 2021 avgifter tilsvarende 

en karbonpris på kr 3300 – 15 000 per tonn CO2
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Utvikling i 

bileierkostnader: 

dieseldrift 

svekkes
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Beregnet utbygging av ladestasjoner
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The proof of the pudding is in the eating.
Drivstoffsalget skal synke med nesten 50 % fra 2019 til 2032.
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Forutsatt vekst i andelen nullutslipps nye kjøretøy
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Utslippsfrie kjøretøy som andel av nye kjøretøy eller av samlet bestand
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Utslipp per kjøretøykm eller per tonnkm for nye kjøretøy

15



Side

Utslipp per kjøretøykm eller per tonnkm for nye kjøretøy
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Advarsel 1: Virkemidlene må koordineres med EU 

▪ Som en del av klimapakken ‘Fit for 55’ har Europakommisjonen 

foreslått at det innføres et eget kvotesystem for veitransport og 

bygninger. Det legges opp til en ‘oppstrøms’ kvoteplikt, der det er 

distributørene av fossile drivstoff som blir de kvotepliktige. Det nye 

regelverket vil trolig tre i kraft i 2026.

▪ Høye drivstoffpriser pga. kvotehandel vil innebære noenlunde like 

konkurransevilkår.

▪ Ensidige norske avgifter på kjøretøy eller drivstoff vil skape store 

problem for norsk transportutøvere og en del andre næringsdrivende.
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Advarsel 2: Ikke snu årsakssammenhengen! 

Premiss: Sterk virkemiddelbruk

Resultat: Kraftige klimagasskutt

Mao.: Sterk virkemiddelbruk er en tilstrekkelig betingelse. 

Det motsatte gjelder ikke: at vi, for å få kraftige klimagasskutt, 

nødvendigvis må ha denne bestemte virkemiddelbruken.

Kraftige klimagasskutt kan også komme som følge av krig, 

pandemi, handelsblokade, råvaremangel, brutte forsynings-

kjeder, stagnasjon/depresjon, naturkatastrofer, overraskende 

teknologiske gjennombrudd, etc.  18
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Takk for oppmerksomheten! 

Les mer: 

TØI-rapport 1880/2022
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https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=72667
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Kan vi nå klimamålene samtidig som vi

▪ er samfunnsøkonomisk effektive,

▪ ivaretar teknologinøytralitet, 

▪ beskytter kollektivtransporten og

▪ sikrer det offentliges inntekter?

Hvorfor handler det klimapolitiske ordskiftet 

om alt annet enn disse spørsmålene?
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Aftenposten 

17.2.2022
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Motsetninger og dilemmaer i klimapolitikken

Avkarboniseringen av veitransporten vil støte på en rekke hindringer og 

innvendinger. 

Om vi ser det som imperativt å innfri landets klimaforpliktelser, kan en del andre 

verdier, idealer og interesser måtte vike.

Kjærligheten til buss og bane, til statskassen, til teknologinøytralitet eller til 

samfunnsøkonomisk effektivitet er fire slike verdier. 
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En offensiv klimapolitikk legger nesten all vekt på å innfri klimamålene og -

forpliktelsene. Alle andre hensyn må vike. 
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En defensiv klimapolitikk legger vekt på at verdiskapingen skal være størst mulig, at offentlige 

finanser skal styrkes snarere enn svekkes, at politikken skal være teknologinøytral, og at 

kollektivtilbudet ikke skal møte for hard konkurranse fra elbiler. Klimamålene blir ikke oppfylt.  
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En dyr klimapolitikk tillegger samfunnsøkonomisk lønnsomhet og offentlige finanser liten vekt. 

Teknologinøytralitet er det heller ikke så nøye med. Men kollektivtransporten får de tilskuddene som trengs 

for å opprettholde tilbudet og helst forbedre det. Klimaforpliktelsene innfris. 
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En billig klimapolitikk legger hovedvekt på verdiskaping og samfunnsøkonomisk effektivitet. 

Her gis det ikke ved dørene, verken til klimatiltak eller kollektiv-transport. 

Skatte- og avgiftstrykket opprettholdes eller forsterkes. 
Allmenn veiprising innføres. Det rammer elbiler og eksosbiler i nesten samme grad.   
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Vil vi ha offensiv eller defensiv, dyr eller billig klimapolitikk?
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Eller kanskje gjerrig? Eller skjev? 
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