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Transport10

Sektoranalysen er utarbeidet av en tverretatlig 
arbeidsgruppe ledet av Statens vegvesen, med fagfolk 
fra transportetatene, Klima- og forurensningsdirek-
toratet og Avinor, og på basis av eksterne konsulent-
utredninger og beregninger. Det er gjennomført sju 
selvstendige konsulentoppdrag. Rapportene fra disse 
finnes på nettsidene til Klimakur 2020. I tillegg er 
det gjennomført en overordnet ekstern kvalitets-
sikring av beregningsresultatene (Vista Analyse AS 
2010). Transportmodellberegningene er gjennom-
ført av Transportøkonomisk institutt (TØI 2010), 
delvis på oppdrag fra Samferdselsdepartementet 
under Program for overordnet transportforskning 
(POT), og delvis fra Klimakur 2020 ved 
Jernbaneverket og Statens vegvesen. 

10.1 HOVEDRESULTATER 

Kort oppsummert viser analysen av tiltak og virke-
midler innenfor transportsektoren at det kan være 
mulig å oppnå en utslippsreduksjon i størrelses-
orden 3–4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 
2020. Dette krever svært sterke virkemidler, store 
investeringer og/eller overføringer og sterk politisk 
vilje. Videre avhenger det av utvikling av og tilgang 
til biodrivstoff. Det er nødvendig å ha en langsiktig 
strategi bak valg av virkemidler i transportsektoren, 
og virkemidlene må justeres over tid etter som man 
ser virkningene av dem. 

Etterspørselen etter transporttjenester øker med 
økonomisk vekst og befolkningsvekst. Uten nye eller 
styrkede virkemidler viser framskrivningene i refe-
ransebanen at klimagassutslippene innen transport-
sektoren kan forventes å øke fra dagens 17 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter til om lag 19 millioner tonn 
i 2020 og 21 millioner tonn i 2030. Norge har 
allerede tatt ut deler av potensialet for utslippsreduk-
sjon fordi det alt er innført en del virkemidler, blant 
annet CO2-avgifter på drivstoff. Videre ligger det 
allerede en forholdsvis vesentlig utslippsreduksjon 
inne i referansebanen i form av forutsetninger om 
tekniske forbedringer. Dette gjør at det kan framstå 
som kostbart å nå klimamålet for transport i Norge 
sammenliknet med andre land. 

I tråd med målet for transport i «klimamel-
dingen» (St.meld. nr. 34 2006–2007) er det lagt 
til grunn at sektoranalysen for transport skal vise 
hvordan utslippene fra sektoren kan reduseres med 
minst 2,5–4 millioner tonn CO2-ekvivalenter sam-
menliknet med referansebanen for 2020, og helst 
overoppfylle dette målet.

Det har vært et mål med analysen å vurdere 
tiltak og virkemidler som kan benyttes for å oppnå 
store utslippsreduksjoner i transportsektoren. De 
samfunnsmessige konsekvensene av flere av tiltakene 
og virkemidlene kan være betydelige, men det er 
ikke gjennomført grundige analyser av konsekven-
sene her.
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De største utslippsreduksjonene kan oppnås med 
tiltak knyttet til biodrivstoff og kjøretøyteknologi, 
beregnet til i størrelsesorden henholdsvis 1,8–1,9 og 
0,8 millioner tonn, til sammen 2,6–2,7 millioner 
tonn. Videre er det beregnet et potensial på inntil 
1,2–1,4 millioner tonn ved utbygging av kollektiv-
transport kombinert med sterke avgiftsøkninger på 
bil- og/eller flytransport (alternativ 5A og 6B, jamfør 
omtalen av transportmodellberegninger). Øvrige 
tiltak er beregnet å ha et potensial på om lag 0,8 
millioner tonn per år. Til sammen anslås at det er 
mulig å oppnå en utslippsreduksjon i størrelsesorden 
3–4,5 millioner tonn i 2020 ved hjelp av sterke vir-
kemidler. Det laveste anslaget er uten sterke restrik-
sjoner på bil-/flytrafikken. Potensialet avhenger av 
en vesentlig andel biodrivstoff i bilparken. Disse 
beregningene er avgrenset til utslipp hjemme. Det 
er derfor ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i 
utslipp utenlands som følge av økt bruk av biodriv-
stoff, og det forutsettes at det er tilstrekkelig mengde 
biodrivstoff tilgjengelig i markedet.

Transportsektoren er kompleks og består av 
mange aktører med forskjellige behov. Innen person-
transport utgjør arbeidsreiser og handel/service en 
viktig andel av de korte reisene, mens fritidsreiser 
også utgjør en vesentlig andel av utslippene fra per-
sontransport. Godstransport skjer over lange avstan-
der, der en økt andel gods på skip/tog er aktuelt, 
men mye av transporten på veg er også knyttet til 
lokal distribusjon, der det kan være få alternativer til 
vegtransport. Tiltak og virkemidler kan derfor rettes 
både mot å få til overganger til transportformer med 
mindre utslipp der det er mulig, og mot mer energi-
effektive kjøretøyer. Tiltak innenfor sektoren er ofte 
gjensidig avhengige av hverandre, og kostnadene og 
effekten vil variere svært mye avhengig av utformin-
gen av tiltaket og dimensjoneringen av virkemidlene. 
Det er derfor blant annet gjennomført transport- 
modellberegninger for å se på effekten av ulike 
pakker av tiltak og virkemidler. Det er beregnet 
virkninger og kostnader av forskjellige nivåer på 
drivstoffpris, doble takster i bomringen, halverte 
kollektivtakster, dobbel flypris og høye parkeringsav-
gifter, kombinert med utbygging av intercitytog og 
høyhastighetstog og økt frekvens på langrutebusser.

Anslåtte kostnader ved de vurderte tiltakene 

ligger for en stor del under 1 500 kroner per tonn, 
men også til dels vesentlig over. En del tiltak kom- 
mer ut som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det 
kan da ligge ulike barrierer eller ikke kvantifiserte 
kostnader til grunn for manglende gjennomføring. 

Det er også vurdert virkninger av en del tiltak 
og virkemidler i 2030. Det er beregnet en potensiell 
utslippsreduksjon knyttet til økt bruk av biodriv-
stoff på henholdsvis 3,8 og 7,7 millioner tonn, 
avhengig av innblandingsmengden som legges til 
grunn. Høyinnblanding av biodrivstoff forutsettes 
basert på andregenerasjons biodrivstoff. Det antas at 
potensialet innenfor tekniske tiltak på kjøretøyer er 
vesentlig større enn i 2020 fordi det tar tid å innføre 
ny teknologi. Videre viser beregningene i transport-
modellen at utbygging av godstransport på jernbane 
(tredoblet kapasitet) kan gi en ytterligere reduksjon i 
2030. Effektivisering av varetransport kommer i til-
legg. Til sammen anslås det at de analyserte tiltakene 
kan gi en samlet utslippsreduksjon på opptil 8–12 
millioner tonn i 2030. Anslaget er ikke fullsten-
dig. En miljømessig effektiv lokalisering av boliger, 
arbeidsplasser, kollektivknutepunkter, servicefunk-
sjoner med mer i forhold til hverandre kan i tillegg 
redusere transportbehovet regionalt og legge til rette 
for en høy andel kollektivtransport, sykkel og gange. 
Dette krever sterk regional og kommunal styring av 
arealbruken.

For å utløse tiltakene, både i 2020 og 2030, er 
det nødvendig å benytte avgifter, investere i infra-
struktur, informere om og innføre insentiver for å 
fremme tekniske løsninger og miljøvennlig trans-
port. Innføring av ny kjøretøyteknologi, som elektri-
sitet og eventuelt også hydrogen, samt større andel 
fornybar biodrivstoff, viser et betydelig potensial. 
Det tar imidlertid lang tid å utvikle ny teknologi og 
å skifte ut den norske bilparken, slik at teknologi 
basert på bensin og diesel fortsatt vil utgjøre hoved-
tyngden av bilparken i 2020. Ny teknologi vil ikke 
utgjøre en betydelig andel av kjøretøyparken i 2020. 
Det er derimot et vesentlig potensial for utskifting 
av bilparken med null- og lavutslippskjøretøyer fram 
mot 2030 og 2050.

Økte avgifter og/eller restriksjoner på transport 
med bil og/eller fly vil kunne påvirke næringslivet, 
den personlige mobiliteten og bosettingsmønstrene, 
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Figur 10.1

Beregnet potensiell utslippsreduksjon og kostnader for tiltak som er vurdert i sektoranalysen, 2020 (tiltak under 
4 000 kr/tonn). Beregninger med transportmodell viser ulike kombinasjoner av pakker og virkemidler, og gir 
dermed ikke effekt av ett tiltak isolert. Beregningene har høy usikkerhet og er gjennomført med ulike metoder. 
Kostnadene er derfor ikke direkte sammenliknbare.
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Beregnet potensiell utslippsreduksjon og kostnader for tiltak og tiltakspakker som er vurdert i sektoranalysen, 
2030 (tiltak under 4 000 kr/tonn). Beregninger med transportmodell viser ulike kombinasjoner av pakker og 
virkemidler, og gir dermed ikke effekt av ett tiltak isolert. Beregningene har høy usikkerhet og er gjennomført 
med ulike metoder. Kostnadene er derfor ikke direkte sammenliknbare.

Figur 10.2
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og dette vil kunne medføre fordelingsvirkninger. 
Slike virkemidler bør derfor ikke gjennomføres uten 
at det samtidig gis gode tilbud til kollektivtrafikan-
ter, gående og syklende. Dette krever store inves-
teringer i jernbane utover Nasjonal transportplan 
2010–2019, og økte tilskudd til kollektivtranspor-
ten. Trafikantkostnadene er til dels høye. Samtidig 
kan det kompenseres for eventuelle fordelingsvirk-
ninger. Det er nødvendig å ha en langsiktig strategi 
bak valg av virkemidler i transportsektoren, og 
virkemidlene må justeres over tid etter som man 
ser virkningen av dem. Overføring av gods fra veg 
til sjø og bane er et overordnet mål. For å kunne 
utnytte potensialet for klimagevinster som ligger i 
en optimal fordeling av transportomfanget mellom 
ulike deler av sektoren, er balansert virkemiddelbruk 
en forutsetning. 

Figur 10.1 og Figur 10.2 viser potensialet for 
utslippsreduksjon som er beregnet for grupper av 
tiltak, i henholdsvis 2020 og 2030. Figurene viser at 
potensialet er størst og kostnadene lavest for energi-
effektiviseringstiltak og tiltak som reduserer utslip-
pene fra det enkelte transportmiddelet gjennom 
anvendelse av biodrivstoff og ved elektrifisering. Det 
er i tillegg et betydelig potensial knyttet til endret 
transportmiddelfordeling (utbygging av kollek-
tivtransport supplert med avgifter på biltrafikk og 
utbygging av godstransport på jernbane), men kost-
nadene er til dels høye. Merk at i 2030 er energispa-
ringspotensialet i stor grad brukt opp, slik at disse 
tiltakene til dels har blitt dyrere enn biodrivstoff og 
elektrifisering. Det er antatt et svært stort potensial 
for biodrivstoff i 2030. Dette forutsetter tilstrekkelig 
tilgang og utvikling av andregenerasjons drivstoff. 
Beregningene er gjennomført med ulike metoder, 
og kostnadene er ikke direkte sammenliknbare.
 

10.2 OMFANG AV ANALYSEN

10.2.1 Mål og omfang
I tråd med målet for transport i klimameldingen er 
det lagt til grunn at sektoranalysen for transport skal 
vise hvordan utslippene fra sektoren kan reduseres 
med minst 2,5–4 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
sammenliknet med referansebanen for 2020, og 

helst overoppfylle dette målet. Dette er et ambisiøst 
mål, og en hensikt med analysen har vært å vurdere 
tiltak og virkemidler som kan benyttes for å oppnå 
store utslippsreduksjoner i transportsektoren. De 
samfunnsmessige konsekvensene av flere av tiltakene 
og virkemidlene kan være betydelige, men det er 
ikke gjennomført grundige analyser av disse konse-
kvensene her.

I sektoranalysen for transport inngår jernbane, 
sivil luftfart, skipsfart, vegtrafikk, fiskeri, offshore-
relatert transport og andre mobile kilder (traktorer, 
motorredskaper med mer). Det er kun transport 
innenlands som inngår, det vil si reiser med start- 
og sluttpunkt i Norge. Videre inngår kun norske 
utslipp. Det tas for eksempel ikke hensyn til at spart 
energiforbruk i Norge kunne erstattet forurensende 
kullkraft i andre land. 

Det er lagt vekt på å dekke et bredt spekter 
av tiltak og virkemidler i analysen. Alle vesentlige 
nytte- og kostnadskomponenter er forsøkt tallfestet 
så langt det har vært mulig, inkludert trafikantnytte/ 
konsumentoverskudd (for eksempel tids- og kjøre-
tøykostnader). Mangelfullt kunnskaps- og statistikk-
grunnlag og stor kompleksitet knyttet til samspillet 
mellom et bredt spekter av tiltak og virkemidler 
medfører imidlertid at det hefter betydelig usik-
kerhet ved utslipps- og kostnadstallene. En del av 
forutsetningene som er valgt, har stor betydning 
for beregningsresultatene. Tallene bør benyttes med 
forsiktighet.

10.2.2 Forutsetninger og metode
I dette avsnittet omtaler vi spesifikke forutsetninger 
for transportanalysen. Øvrige forutsetninger følger 
metodikken til Klimakur 2020. Det vises for øvrig 
til nærmere beskrivelse i bakgrunnsdokumenta-
sjonen Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av 
klimagasser fra transport (Statens vegvesen med
flere 2010). 

Etterspørselen etter transporttjenester øker med 
økonomisk vekst og befolkningsvekst. Uten nye 
eller styrkede virkemidler viser framskrivningene i 
referansebanen at klimagassutslippene fra transport-
sektoren kan forventes å øke fra dagens 17 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter til om lag 19 millioner 
tonn i 2020 og 21 millioner tonn i 2030. Det ligger 
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allerede forutsetninger om en signifikant energief-
fektivisering inne i referansebanen, noe som får stor 
betydning for omfanget av analyserte tiltak, særlig 
for luftfart. I tillegg til tiltak og virkemidler i referan-
sebanen inngår effekten av investeringsprosjektene i 
Nasjonal transportplan 2010–2019 (NTP) (St.meld. 
nr. 16 (2008–2009)) og et kvotesystem for luftfarten 
i sammenlikningsgrunnlaget som tiltakene i analysen 
vurderes opp mot. Figur 10.3 og Figur 10.4 viser 
hvordan utslippene innen mobil forbrenning er for-
delt, samt sektorvis framskrivning. Figurene omfat-
ter både sivil og militær luftfart, mens bare sivil 
luftfart inngår i sektoranalysen. I kategorien «annen 
mobil forbrenning» inngår jernbane og utslipp fra 
motorisert utstyr som traktorer og gravemaskiner. 
I beregningene er det lagt til en skattekostnad for 

offentlige utgifter/inntekter. Størrelsen på skattekost-
naden har stor innvirkning på resultatene. Det er 
videre antatt at alle inntektene fra økning i drivstoff-
prisen tilfaller staten i form av avgifter. Dette har 
også stor betydning for resultatene i transportmo-
dellberegningene.

Det er i beregningene ikke tatt hensyn til at 
redusert drivstofforbruk, på grunn av effektivise-
ringstiltakene i kjøretøyparken, vil føre til noe mer 
reising og/eller økning i annet konsum (rebound-
effekt). Det er tatt hensyn til at bedre kollektivtrans-
porttilbud gir økt transportomfang. Det er ikke 
foretatt iterasjoner av de ulike tiltakene og tiltaks-
pakkene for å «optimalisere» resultatene og dosere 
virkemidlene.

Figur 10.3: Fordeling av klimagasser fra mobile kilder i 2007
(Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn 2009 og Avinor) 

Vegtrafikk: 10,3 millioner tonn (59%)

Luftfart, sivil: 1 million tonn (5%)

Luftfart, militær: 0,1 millioner tonn (1%)

Skipsfart: 2,3 millioner tonn (13%)

Fiskeri: 1,1 millioner tonn (7%)

Annen mobil forbrenning: 2,5 millioner tonn (14%)
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Figur 10.4
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Historisk og framskrevet utslipp av klimagasser fra mobile kilder 1990–2030 (Statistisk sentralbyrå og Statens 
forurensningstilsyn 2009). I figuren omfattes både sivil og militær luftfart og det er lagt til grunn høyere 
trafikkvekst enn i Nasjonal transportplan 2010–2019. Merk at intervallene i tidsaksen er ulike.

Tiltak innenfor transportsektoren er ofte gjensidig 
avhengige av hverandre, og kostnadene og effektene 
vil variere svært mye avhengig av utformingen av 
tiltaket og dimensjoneringen av virkemidlene. Det 
er gjort en beregning med transportmodeller av 
hva det ville bety for kostnadene per tonn dersom 
utslippene fra hver enkelt bil var lavere, fordi de 
tekniske tiltakene på kjøretøyer var gjennomført 
før tiltakene beregnet med transportmodeller ble 

gjennomført. Virkningen av tiltakene på utslip-
pene blir da mindre, og kostnadene per tonn øker. 
Kostnadsøkningen er beregnet til 22–27 prosent i 
2020. En kombinert innfasing av tekniske tiltak og 
tiltak som medfører overganger og endringer i trans-
portomfang, er imidlertid et sannsynlig scenario for 
å utløse potensialet i sektoren.     

Utslippsreduksjon og kostnader er dels beregnet 
for ett og ett tiltak, og dels for pakker av tiltak og 
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Vegtransport:

Kjøretøyteknologi 
• effektivisering av bensin- og dieseldrevne personbiler og varebiler
• introduksjon av elbiler, ladbare hybridbiler og hydrogenbiler
• bildekk til personbiler
• økokjøring i personbiler

Endret transportmiddelfordeling og redusert transportomfang
• bedre kollektivtilbud i de seks største byene med og uten restriksjoner på biltrafikken
• langrutebuss
• redusert biltrafikk ved hjelp av økt drivstoffpris, køprising, parkeringsrestriksjoner og lavere kollektivtakster
• dobling av sykkelandelen (investeringer, drift/vedlikehold, skilting/informasjon)
• samordnet varetransport

Jernbane:

• InterCity-tog
• høyhastighetsbane (Oslo–Trondheim og Oslo–Bergen)
• godsstrategi på jernbane (tredoblet kapasitet)
• elektrifisering av dieselstrekninger

Skipsfart:

• landstrøm
• redusert fart
• rengjøring av skrog og propeller
• ulike energieffektiviseringstiltak
• gassferjer

Luftfart:

• ny organisering av luftrommet på Østlandet (Oslo ASAP)
• redusert trafikk ved hjelp av økte priser

Tiltak på tvers av transportsektoren:

• biodrivstoff
• mobilitetsstyring 
• mer klimavennlig arealbruk
• co-modalitet i transportsektoren
• intelligente transportsystemer

Tabell 10.1: Utredede tiltak i sektoranalysen for transport
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virkemidler gjennom bruk av regionale og nasjonale 
transportmodeller. For tiltak knyttet til kollektiv-
transport i de største byene er det brukt en strategisk 
planleggingsmodell. For jernbanetiltak er kostnads-
beregningene gjennomført både separat og med 
bruk av transportmodeller. Modellberegningene 
er gjennomført for å få best mulig kunnskap om 
sammenhengene og konkurranseflatene mellom 
transportformene og de summerte virkningene av 
de ulike tiltakene og virkemidlene. Resultatene fra 
transportmodellberegningene er igjen inngangsdata 
til beregninger med trafikantnyttemodulen. Dette 
gir mulighet til å tallfeste flest mulig av nytte- og 
kostnadskomponentene, inkludert konsumentover-
skuddet. 

Transportmodellene og modulene for samfunns-
økonomiske beregninger er i enkelte av analysene 
brukt i grenselandet av hva de er estimert for. Av 
den grunn er det stor usikkerhet rundt resultatene 
fra transportmodell- og samfunnsøkonomibereg-
ningene. Analysene gir likevel gode indikasjoner 
på styrken i virkemiddelbruken som er nødvendig 
for å få til en overgang til mindre utslippskrevende 
transportformer.

10.3 TEKNOLOGISTATUS

Innen transportsektoren er det stort potensial for 
energieffektivisering, nye drivstoff og ny teknologi. 
Kunder etterspør disse forbedringene, og en vil også 
se tiltakende konkurranse mellom teknologiprodu-
senter for å redusere klimagassutslippene fra egne 
produkter. 

Videre er det, som denne analysen viser, et stort 
potensial i overgang til nye energibærere. De mest 
aktuelle energibærerne i framtiden er, ved siden av 
fossil bensin og diesel; elektrisitet, biodrivstoff og 
hydrogen. Hvilket av alternativene som gir de laveste 
klimagassutslippene avhenger av framstillings-måte 
og bruk. I tillegg til jernbanesektoren er elektrisitet 
først og fremst relevant for vegsektoren, både som 
rene elbiler og som ladbare hybridbiler. Biodrivstoff 
er relevant for alle sektorer, men luftfart kan ikke 
benytte førstegenerasjons biodrivstoff. Anvendelse 
av naturgass har, med unntak av enkelte anvendelser 

i skip, et begrenset reduksjonspotensial og er derfor 
ikke utredet videre. På sikt forventes ny banebry-
tende teknologi innen luftfart, men denne er neppe 
tilgjengelig så tidlig som i 2020. 

10.4 TILTAK SOM ER UTREDET 

En oversikt over de analyserte tiltakene er vist i 
tabell 10.1 (side 87). Det er ikke beregnet kostnader 
og utslippsreduksjon for alle tiltakene.

Videre presenteres først tiltak som er beregnet 
enkeltvis, deretter resultater fra transportmodell-
beregningene. 

10.5 UTSLIPPSREDUKSJONER OG 
KOSTNADER FOR ENKELTTILTAK 
SOM GIR REDUSERTE UTSLIPP 
FRA TRANSPORTMIDLENE

I dette kapitlet presenteres de analyserte tiltakene 
som er beregnet enkeltvis. Først omtales innblanding 
av biodrivstoff, deretter kjøretøytekniske tiltak og 
til slutt øvrige tiltak som reduserer utslipp fra det 
enkelte transportmiddelet. Utslippsreduksjoner og 
kostnader, samt forutsetninger lagt til grunn ved 
beregningene, er beskrevet. Se bakgrunnsdoku-
mentasjon for ytterligere detaljer (Statens vegvesen 
med flere 2010). Figur 10.5 viser beregnet poten-
sial for utslippsreduksjoner i 2020 og 2030 for 
alle analyserte tiltak som gir reduserte utslipp fra 
transportmidlene. Figur 10.6 viser beregnede sam-
funnsøkonomiske kostnader for de samme tiltakene.  

10.5.1 Biodrivstoff
Det er beregnet et potensial for utslippsreduksjon 
ved innfasing av biodrivstoff på 1,8–1,9 millioner 
tonn i 2020 og 3,8–7,7 millioner tonn i 2030. Det 
er i basisalternativet forutsatt 10 prosent innblan-
ding av biodrivstoff i alle transportformer i 2020 og 
20 prosent i 2030. I høyalternativet er innblandin-
gen i 2030 forutsatt økt til 40 prosent. Det eneste 
unntaket fra dette gjelder for jernbane der det er for-
utsatt en innblanding på 5 prosent i basisalternativet 
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Potensiell utslippsreduksjon, tiltak som gir reduserte utslipp fra transportmidlene 

Tiltak 2020 Tiltak 2030 

Figur 10.5

Beregnet potensiell utslippsreduksjon for tiltak som gir reduserte utslipp fra transportmidlene. For biodrivstoff 
er basis og høyt alternativ vist. Elektrifisering av jernbane er et alternativ til biodrivstoff. 
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Figur 10.6

Beregnet kostnad for tiltak som gir reduserte utslipp fra transportmidlene. For biodrivstoff er basis og høyt 
alternativ vist. Elektrifisering av jernbane er et alternativ til biodrivstoff. Beregningene har høy usikkerhet.
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Tiltak Tonn CO2/år  Kr/tonn CO2

Biodrivstoff 2020 2030 2020 2030

Basis ambisjonsnivå

Innblanding etanol i bensin vegtrafikken 130 000   240 000 1 300   800

Innblanding biodiesel i diesel i vegtrafikken 983 000 2 270 000 1 000   300

Innblanding biodiesel jernbane    2 000      2 000 1 300 1 300

Innblanding andregenerasjons biodrivstoff luftfart 125 000   290 000   800   300

Innblanding biodrivstoff kystflåten 222 000   473 000 1 000   300

Innblanding biodrivstoff fiskeriflåten 133 000   262 000 1 100  800

Innblanding biodiesel anleggsdiesel 160 000    318 000 1 000 300

Sum basis 1 755 000 3 855 000

Høyt ambisjonsnivå

Innfasing flexifuelbiler og etanolbensin E85 299 000 791 000 1 400   800

Innblanding biodiesel i diesel i vegtrafikk 983 000    4 538 000 1 000   300

Innblanding biodiesel jernbane        23 000   23 000 1 300 1 300

Luftfart drivstoff 125 000 580 000   800   300

Innblanding biodrivstoff kystflåten 222 000 946 000 1 000   300

Innblanding biodrivstoff fiskeriflåten 133 000 524 000 1 100   800

Innblanding biodiesel anleggsdiesel 160 000 318 000 1 000   300

Norskprodusert andregenerasjons BTL - - 1 300  800

Sum høyt 1 945 000 7 720 000

Tabell 10.2

Beregnet utslippsreduksjonspotensial og netto samfunnsøkonomiske kostnader per tonn redusert 
CO2 for biodrivstoff

og 50 prosent i høyalternativet. I høyalternativet er 
det også gjort forutsetninger om innfasing av E85 
(85 prosent etanol) for lette personbiler, der disse er 
forutsatt å utgjøre 20 prosent av markedet i 2020 og 
90 prosent i 2030. Høyere innblanding enn 10 pro-
sent i enkelte sektorer er også mulig, for eksempel 
for tunge kjøretøyer, hvor forholdene ligger best til 
rette for en slik satsing. Ambisjonsnivået i basisal-
ternativet tar hensyn til at Norge ikke skal overstige 

gjennomsnittlig forventet tilgang på bioetanol og 
biodiesel og nivået på innblandingen av biodrivstof-
fene internasjonalt.

Kostnadene varierer fra 800 til 1 400 kroner 
per tonn i 2020 og fra 300 til 1 300 kroner per 
tonn i 2030. Det er viktig å være oppmerksom på at 
det i disse beregningene av CO2-gevinst er forut-
satt at 100 prosent av biodrivstoffet er importert. 
CO2-utslipp knyttet til produksjon av råvarer og 
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Tiltak Tonn CO2/år Kr/tonn CO2/år 

2020 2030 2020   2030

Effektivisering personbiler 397 000 1 170 000 185 490

Bildekk 106 000     98 000 1 280 1 970

Elektrifisering av personbiler 203 000   793 000 1 180 -45

Hydrogenbiler   11 000   191 000 3 810 1 090

Effektivisering av varebiler   65 000   300 000 1 130 1 900

Sum 782 000 2 552 000

biodrivstoff vil da finne sted i opprinnelseslandet. 
Denne beregningsmåten er i samsvar med det som 
er angitt i metodedokumentet til Klimakur 2020, og 
medfører at tiltakene gir 100 prosent CO2-gevinst 
for Norge. Antatte utslipp i andre land er beskrevet 
i tiltaksskjemaer. Dersom man skulle ta hensyn til 
dette, ville effekten av innblanding av andregenera-
sjons biodrivstoff reduseres med i størrelsesorden 10 
prosent, mens effekten av innblanding av førstegene-
rasjons biodrivstoff ville bli redusert med i størrelses- 
orden 30–50 prosent, blant annet avhengig av 
hvilken råvare som benyttes. Det er forutsatt at kun 
sertifisert biodrivstoff benyttes i framtiden. Dette 
innebærer at det blant annet vil bli stilt bærekrafts-
krav og krav til klimapotensial for drivstoffet. Disse 
kravene, som er under utforming i regi av EU, skal 
sikre at konflikten med blant annet matvareproduk-
sjon, truede dyrearter og naturområder minimeres.

Høyinnblandingsscenarioet i 2030 er anslått å 
føre til en samlet reduksjon i klimagassutslippene på 
7,7 millioner tonn i 2030, hvorav nesten 7 mil-
lioner tonn stammer fra bruk av andregenerasjons 
biodiesel. Andregenerasjons biodrivstoff befinner 
seg i en tidlig fase av teknologiutviklingen. Det er 
høyst usikkert om det er mulig å industrialisere slikt 
drivstoff i noe særlig omfang før nærmere 2030.

Øvrige tiltak knyttet til kjøretøyer og drivstoff
Tabell 10.3 viser utslippspotensial for øvrige tiltak 
på kjøretøyer og drivstoff.  

10.5.2 Effektivisering av personbiler
Tiltaket går ut på å effektivisere personbiler ved 
bruk av mer effektiv forbrenningsmotorteknologi, 
hybridisering av drivsystemet, reduksjon i kjøremot-
stand og forbedringer i komponenter og systemer. 
Potensiell utslippsreduksjon er beregnet til 397 000 
tonn CO2, utover effektiviseringen som allerede 
ligger inne i referansebanen. Estimerte kostnader 
er 185 kroner per tonn. Den økte effektiviseringen 
muliggjøres av EUs forordning om CO2-utslipp fra 
personbiler, som innebærer at gjennomsnittsutslip-
pene fra nye biler i Europa skal ned fra om lag 160 
gram per kilometer i 2008 til 130 gram per kilome-
ter fra 2012–2015 (innfasing), og videre til 95 gram 
per kilometer i 2020. Det er antatt at det må selges 
en viss andel elbiler, ladbare hybridbiler og eventuelt 
hydrogenbiler i 2020 for at gjennomsnittsutslip-
pet fra personbilene i Europa skal komme ned i 
95 gram per kilometer. Gjennomsnittsutslippet fra 
nye personbiler med forbrenningsmotor er antatt å 
komme ned i om lag 106 gram per kilometer i 2020 
i Europa som følge av forordningen, og det er antatt 

Tabell 10.3

Beregnet utslippsreduksjonspotensial og netto samfunnsøkonomiske kostnader per tonn redusert 
CO2 for tiltak på personkjøretøyer. Tiltakene er additive.
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at dette blir gjennomsnittsutslippet også i Norge. 
Dette forutsetter imidlertid en fortsatt aktiv differen-
siering av engangsavgiften etter CO2-utslipp. Deler 
av reduksjonen som dette innebærer ligger allerede 
inne i referansebanen. EU forordningen inneholder 
ingen kravnivåer etter 2020. Det er i tiltaket esti-
mert en mulig energieffektivisering på 1 prosent per 
år mellom 2020 og 2030. 

I tillegg inneholder tiltaket små tekniske effekti-
viseringskrav på ulike bilkomponenter som innføres 
gjennom flere EU-direktiver og forordninger. I 2030 
kan gjennomsnittsbilen med forbrenningsmotor 
slippe ut om lag 90 gram per kilometer, som er det 
samme som 2010-modellen av Toyota Prius. Dette 
er et nivå som blant annet International Energy 
Agency anser som realiserbart for 2030.

10.5.3 Bildekk
Tiltaket forutsetter at bildekk får lavere rulle-
motstand i henhold til krav i EUs forordning om 
generell sikkerhet i biler. Potensiell utslippsreduk-
sjon i 2020 er beregnet til 106 000 tonn CO2. 
Kostnadene er estimert til 1 280 kroner per tonn. 
Det forventes et noe mindre potensial og høyere 
kostnad mot 2030 fordi bilene blir mer effektive, 
noe som reduserer effekten av lettrullende dekk. 
Det er forutsatt at tiltaket effektivisering av person-
bilene er gjennomført først. Tiltakene får effekt i 
hele bilparken, både i eksisterende og nye biler. Som 
følge av bruk av vinterdekk antas reduksjonen å bli 
noe mindre i Norge enn i EU og det er årsaken til at 
kostnadene beregnes til å bli forholdsvis høye. 

10.5.4 Elektrifisering av bilparken
Tiltaket går ut på å introdusere et økende antall 
elbiler og ladbare hybridbiler i bilparken. Det base-
rer seg på at de to teknologiene utvikles og kom-
mersialiseres av flere store bilprodusenter og vil bli 
produsert i store volumer med fallende kostnader, 
med lansering fra 2011–12. I 2020 utgjør elbiler og 
ladbare hybridbiler om lag 5 prosent av den totale 
personbilparken. Potensiell utslippsreduksjon, når 
det antas at effektiviserings- og bildekktiltakene 
er gjennomført først, er beregnet til 203 000 tonn 
CO2. Estimerte tiltakskostnader, inkludert utbyg-
ging av infrastruktur, er 1 180 kroner per tonn i 

2020, og det forventes et større potensial og en raskt 
synkende kostnad mot 2030. 

Elbiler med kort rekkevidde vil ha størst behov 
for offentlig ladeinfrastruktur. For de ladbare hybrid-
bilene vil bedre tilgang på offentlig ladeinfrastruktur 
øke andelen eldrift. Scenarioet for introduksjon av 
ladeinfrastruktur forutsetter at det bygges ut offent-
lige ladestasjoner til 15 prosent av de ladbare bilene 
som selges fram til 2020 og 2030, og et begrenset 
nett av hurtiglading. 

Kostnadene er svært følsomme for de forutset-
ningene som er lagt til grunn, og det er derfor et 
betydelig usikkerhetsintervall rundt den beregnede 
kostnadseffektiviteten. 

10.5.5 Hydrogen i personbilparken
Potensiell utslippsreduksjon, når det antas at effekti-
viserings- og bildekktiltakene er gjennomført først, 
er beregnet til 11 000 tonn CO2, og estimert kost-
nad er 3 810 kroner per tonn i 2020. Det forventes 
et betydelig større potensial og en synkende kostnad 
mot 2030. Det er forutsatt en langsom markeds-
introduksjon fra 2016. Dette korresponderer med 
bilprodusentenes lanseringsstrategier. Flere bilprodu-
senter annonserte i september 2009 at de vil starte 
lansering av biler fra 2015, og at bilene de første 
årene vil bli produsert i noen hundre tusen eksem-
plarer globalt. Det betyr at det er veldig begrenset 
hvor stort volum som kan forventes i Norge fram til 
2020. Etter 2020 er det forutsatt en langsom vekst, 
inntil kostnadene når et akseptabelt nivå og veksten 
antas å tilta. Tiltaket forutsetter et gjennombrudd 
for de siste gjenværende problemene for hydrogen-
biler, det vil si at levetiden på brenselceller økes til 
bilens levetid, samtidig som kostnadene faller til 
nivået som er forutsatt i dette tiltaket. En utfordring 
ved tiltaket er at kostnadene i 2015–2030-perspek-
tiv ligger vesentlig over kostnadene for elektrifise-
ring, med de forutsetningene som er lagt til grunn. 
Hydrogens største fortrinn framfor eldrift er imidler-
tid den raske fyllehastigheten, kombinert med lenger 
rekkevidde, som gjør hydrogen til et alternativ i alle 
personbiler. 

Det er mye usikkerhet knyttet til framtidig 
teknologiutvikling, og det er ikke gitt hvilket av 
alternativene som vinner fram til slutt. 
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 Tiltak Tonn CO2/år  Tonn CO2/år
 Kr tonn 
CO2/år

Kr tonn 
CO2/år

2020 2030 2020   2030

Økokjøring 32 000 -200

Elektrifisering bane 45 000 4 500

Gassferjer 22 000 400

Fartsreduksjon/-optimalisering skip 97 000 106 000 -2 800

Landstrøm skip 155 000 198 000 1 300 700

Energieffektivisering skip 180 000

Oslo ASAP 10 000 96

Sum 534 000

Tabell 10.4

Beregnet utslippsreduksjonspotensial og netto samfunnsøkonomiske kostnader per tonn redusert CO2
for øvrige tiltak på kjøretøyer innen ulike deler av transportsektoren.

10.5.6 Effektivisering av varebiler og tunge 
kjøretøyer
EUs forslag til forordning om utslipp fra varebiler 
vil medføre at det blir et økt antall varebiler med 
lavere utslipp tilgjengelig. For at dette skal medføre 
tilsvarende reduksjon i den norske varebilparken kan 
det bli nødvendig med nye virkemidler. Potensiell 
utslippsreduksjon er beregnet til 65 000 tonn CO2, 
og estimerte kostnader 1 100–2 600 kr/tonn i 2020. 
Det forventes et større potensial, men en høyere 
kostnad, mot 2030. 

For tyngre kjøretøyer er effektiviseringen forut-
satt i referansebanen så ambisiøs at det ikke synes å 
være rom for ytterligere teknologiforbedringer for 
nye kjøretøyer. I referansebanen antas det at driv-
stofforbruket, og dermed CO2-utslippet, reduseres 
med 1 prosent per år. 

I lette kjøretøyer, personbiler og varebiler måles 
CO2-utslippet som en standardtest for å få typegod-
kjent bilen, og det er blant annet krav til at CO2-
utslippet skal oppgis til bilkjøperne og i annonser. 
Dette gjør at CO2-utslippet kan benyttes til bereg-
ning av avgifter. For tunge kjøretøyer finnes det 
ingen krav til at CO2-utslippet fra kjøretøyet skal 

måles eller oppgis. Det store mangfoldet av tunge 
kjøretøyer, med små produksjonsvolumer for hver 
variant og høye kostnader for testing av komplette 
kjøretøyer, gjør det vanskelig å innføre krav om 
målinger. Skal det etableres spesifikke virkemidler 
for å støtte salg av tunge kjøretøyer med lave utslipp, 
er det en forutsetning at utslippet fra hvert enkelt 
kjøretøy er kjent. 

EU har under utarbeidelse et system for 
merking av tunge kjøretøyers CO2-utslipp, som 
innebærer en kombinasjon av måling og beregning-
er. Merking av kjøretøyenes utslipp vil muliggjøre 
bruk av insentiver for å øke salget av kjøretøyer med 
lave utslipp, og gjøre kjøretøyer med høye utslipp 
mindre attraktive. Dersom en slik merkeordning tas 
i bruk, vil det bli mulig å innføre virkemidler for å få 
ned utslippene fra tunge kjøretøyer. Inntil da er det 
først og fremst dieselavgiftene som kan brukes til å 
påvirke kjøperne av kjøretøyene.

Andre tiltak som reduserer utslipp fra det enkelte 
transportmiddel
Nedenfor beskriver vi øvrige tiltak som gir reduserte 
utslipp fra transportmidlene. 
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Tabell 10.4 viser beregnet potensial for utslippsre-
duksjon og samfunnsøkonomiske kostnader. Det er 
benyttet ulike metoder i beregningene. 

10.5.7 Økokjøring 
Økokjøring er en kjørestil som kan redusere driv-
stofforbruket gjennom enkel tilpasning til for-
brenningsmotorens karakteristikk, med hensyn 
på virkningsgrad under ulike driftsforhold. Det 
er forutsatt at gjennomføring av økokjøringskurs 
er frivillig. Det er antatt at 1,5 prosent av totalt 3 
millioner førerkortinnehaverne årlig vil overtales, 
gjennom offentlige kampanjer, til å ta et økokjø-
ringskurs. Av disse er 35 prosent antatt å faktisk 
anvende økokjøring i praksis, med 90 prosent av 
teoretisk effekt, som er antatt å være 10 prosent 
reduksjon. Det vil si at det antas en reduksjon på 
omlag 3 prosent for gjennomsnittsbilisten som gjen-
nomfører økokjøringskurs. I 2020 vil da 450 000 
bilister ha gjennomført kurs, og dersom det antas at 
hver av disse disponerer biler som har en noe høyere 
årlig kjørelengde enn gjennomsnittsbilen i bilparken, 
vil utslippet i 2020 reduseres med omtrent 32 400 
tonn til en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 200 
kroner per tonn CO2. Det er også et potensial for 
økokjøring for tunge kjøretøyer, men dette er ikke 
beregnet. Potensiell utslippsreduksjon er beregnet 
til 45 000 tonn CO2, og estimerte kostnader er 400 
kroner per tonn i 2030. 

10.5.8 Elektrifisering av banestrekninger 
Tiltaket innebærer elektrifisering av banestreknin-
ger som i dag har dieseldrift, det vil si Rørosbanen, 
Solørbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, 
Trondheim – Steinkjer og Meråkerbanen. Det er 
beregnet kostnader og virkninger samlet for alle 
banene. Potensiell utslippsreduksjon er beregnet til 
45 000 tonn CO2, og estimerte kostnader til 4 500 
kroner per tonn i 2020. Det er relativt stor varia-
sjon mellom banene, og trolig er banene med størst 
trafikkgrunnlag lønnsomme å elektrifisere. Tiltaket 
er et alternativ til anvendelse av biodrivstoff. 

10.5.9 Ferjer med naturgass 
Erstatning av konvensjonelle ferjer med ferjer drevet 
av naturgass (LNG) gir generelt en reduksjon i 

klimagassutslippene på anslagsvis 15–20 prosent 
i gjennomsnitt sammenliknet med konvensjonelt 
drivstoff. Statens vegvesen har beregnet hva en vil 
oppnå ved å gå over til naturgass i 17 av de største 
ferjesambandene med totalt 30 ferjer. Disse samban-
dene er valgt ut fordi de har relativt stor trafikk, stor 
ruteproduksjon og lang utseilt distanse, og dermed 
et relativt høyt drivstofforbruk. Potensiell utslipps-
reduksjon er beregnet til 22 000 tonn CO2, og 
estimerte kostnader til 400 kroner per tonn i 2020. 

10.5.10 Redusert fart på skip
Framdriftsmaskineri er generelt sett designet slik at 
det vil operere med lavest spesifikt drivstofforbruk 
[g/kWh] ved om lag 80 prosent av maksimumska-
pasiteten. Ved å redusere maskinerieffekten vil skipet 
benytte flere gram drivstoff per produsert kW, men 
samtidig vil en reduksjon i hastighet føre til drastisk 
reduksjon i nødvendig kW, og dermed en miljø- og 
kostnadsmessig gevinst. Mulige negative konsekven-
ser for skipet kan blant annet være økt vibrasjon og 
soting. CO2-reduksjonspotensialet er beregnet til 
97 000 tonn, og det er estimert en gevinst på 2 800 
kroner per tonn. Tiltaket er altså lønnsomt ut fra de 
forutsetningene som er lagt til grunn i tiltaksbereg-
ningene. Den optimale hastigheten vil være forskjel-
lig fra skip til skip, så fartsgrenser for spesifikke 
skipstyper er ikke et aktuelt virkemiddel. Imidlertid 
kan det ved inngåelse av kontrakter legges til rette 
for at reder har insentiver for å operere skipet på en 
mest mulig energieffektiv måte. Ved anbud på ferje-
samband kan det også angis maksimumshastigheter 
som skipene kan betjene sambandet med. 

10.5.11 Landstrøm
Skip som ligger til kai, må ofte produsere strøm ved 
hjelp av eget hjelpemaskineri. Selv om det er flere 
utfordringer når det gjelder å kunne stille krav til at 
havner og kaianlegg skal tilby landstrøm, er dette 
per i dag relativt enkelt å løse rent teknisk. CO2-
reduksjonspotensial er beregnet til 155 000 tonn, og 
estimert kostnad er 1 300 kroner per tonn ut fra de 
forutsetninger som er lagt til grunn i tiltaksberegnin-
gene. Det er beregnet et større potensial og en lavere 
tiltakskostnad mot 2030. Det arbeides internasjonalt 
med standardisering av landstrømsforsyning til skip 
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i havner. Norge kan benytte en slik internasjonal 
standard, eller stille krav gjennom havne- og far-
vannsloven til norske havner om at et landstrømstil-
bud skal foreligge og hvilke tekniske krav som skal 
tilfredstilles.

10.5.12 Energieffektiviseringstiltak på skip
Tiltakene omfatter: værruting (valg av den ruten 
som gir de beste værforholdene), «just in time arri-
val» (optimal fart for å unngå ventetid ved anløp), 
optimal trim (optimal mengde og plassering av last 
og bunkers), justering av ballast, optimal propell 
og innstrømming til propellen, optimal bruk av ror 
og autopilot, vedlikehold av framdriftsmaskineriet, 
gjenvinning av varmetap fra eksos og forbedret 
kapasitetsutnyttelse (samseiling, transportsentral 
med mer). CO2-reduksjonspotensialet er beregnet 
til minst 180 000 tonn. Tallet er hentet fra studier 
på skip i internasjonal fart, og er ikke nødvendig-
vis representativt for innenriksflåten. Kostnader er 
ikke beregnet, men enkelte av tiltakene anses som 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Et krav om at alle 
skip skal ha en skipsspesifikk energieffektiviserings-
plan (SEEMP) vil sannsynligvis bli vedtatt i den 
internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO i løpet av 
de neste årene. Det kan også implementeres i Norge 
uavhengig av IMO, for eksempel ved at det settes 
krav til energieffektivitetsplan ved innkjøp.

10.5.13 Oslo ASAP (avansert sektoriserings- og 
automatiseringsprosjekt)
Tiltaket går ut på å utvikle og implementere en 
ny luftromsstruktur på Østlandet samt anskaffe 
og implementere et AMAN-system (automatisk 
sekvenseringssystem). Oslo ASAP skal etter planen 
implementeres våren 2011. Innføring av AMAN 
vil gi et bedre planleggingsverktøy enn i dag, slik at 
eventuelle forsinkelser kan absorberes på et tidligere 
tidspunkt og i høyere luftlag. Sekvensering foretas 
i midlere luftlag, og behovet for utflatninger under 
innflygning reduseres. Kontinuerlig klatring etter 
avgang muliggjøres. Dette fører til redusert driv-
stofforbruk. CO2-reduksjonspotensialet for innen-
rikstrafikken er beregnet til 10 000 tonn, og estimert 
kostnad 96 kr/tonn. 

10.6 UTSLIPPSREDUKSJON OG 
KOSTNADER FOR ENKELTTILTAK 
SOM GIR ENDRET TRANSPORT-
MIDDELFORDELING / REDUSERT 
TRANSPORTOMFANG

Figur 10.7, Figur 10.8 og Tabell 10.5 viser beregnet 
utslippsreduksjonspotensial og kostnader for tiltak 
som gir endret transportmiddelfordeling og delvis 
også redusert transportomfang. Figurene viser at 
bedret kollektivtilbud i seks byer, dobbel sykkelan-
del, samordnet varetransport og godstiltak på jern-
bane (2030) er beregnet å være samfunnsøkonomisk 
lønnsomme tiltak, mens utbygging av intercity- og 
høyhastighetstog har en forholdsvis høy kostnad per 
tonn. Kostnader ved restriktive virkemidler inngår 
ikke i disse beregningene, men i modellberegnin-
gene beskrevet senere. Trafikantkostnader inngår 
delvis. Det er benyttet ulike metoder og modeller 
for beregning av CO2-effekt, og de samfunnsøkono-
miske effekter for de ulike tiltakene. Videre i dette 
kapitlet er de enkelte tiltakene omtalt. Restriktive 
virkemidler overfor biltrafikken som er nødvendige 
for å oppnå enkelte av de beregnede virkningene er, 
omtalt i kapittel 10.10. 

10.6.1 Forbedret kollektivtilbud i de seks 
største byene 
Tiltaket omfatter økt frekvens, reduserte takster og 
endret vognstørrelse. Investeringer i infrastruktur 
inngår ikke. Virkningene er beregnet med forskjel-
lige økonomiske rammer, der takstnivå og offentlig 
tilskudd varierer. Beregnet utslippsreduksjon uten 
tak på offentlige tilskudd for dette alternativet er 
65 000 tonn. Det er beregnet (alternativ 1) en sam-
funnsøkonomisk gevinst på 25 000 kroner per tonn, 
som i stor grad skyldes nytten av et bedre tilbud 
for eksisterende kollektivtrafikanter. Økningen i 
tilskudd er her anslått til om lag 3 milliarder kroner 
per år. Med et tak på økningen i tilskuddet på 10 
prosent (alternativ 1) går effekten på utslippene ned, 
mens nytten øker. Med restriksjoner på biltrafikken 
(lavere parkerings-dekning og høyere bilkostnader, 
alternativ 3 og 4) øker utslippsreduksjonen noe, 
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Beregnet potensiell utslippsreduksjon for tiltak som gir endret transportmiddelfordeling og til dels også redusert 
transportomfang. Jernbanetiltakene er også beregnet med transportmodell. For kollektivtiltak, intercitytog og 
samordnet varetransport er det vist ulike alternativer som ikke kan summeres. For en del av tiltakene er det 
forutsatt restriktive virkemidler mot vegtrafikken i form av økte drivstoffavgifter eller annet.
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Anslåtte samfunnsøkonomiske nettokostnader per tonn reduserte klimagassutslipp, for tiltak som gir endret 
transportmiddelfordeling og til dels også redusert transportomfang. Beregningene har høy usikkerhet. For en del 
av tiltakene er det forutsatt restriktive virkemidler mot vegtrafikken i form av økte drivstoffavgifter eller annet.
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Kr/tonn
CO2/år 

Kr/tonn 
CO2/år Tiltak Tonn CO2/år Tonn CO2/år

2020 2030 2020   2030

Kollektivtransport i seks byer

Ikke tak på tilskudd 65 000 -25 000

10 prosent økt tilskudd 24 000 -52 000

Uendret tilskudd, 
max 9 prosent økte takster*

69 000 -38 000

1 prosent økte tilskudd,
optimale takster*

77 000 -38 000

Samordnet varetransport

Scenario 1 5 000 4 000 -20 000 -30 000

Scenario 2 23 000 21 000 -20 000 -30 000

Dobling av sykkelandelen 143 000 -3 000 til -12 600 

Intercitytog uten ekstra virkemidler 43 000 79 000 44 000 21 700

Intercitytog med ekstra virkemidler 49 000 93 000 38 900 18 200

Høyhastighetstog 75 000 164 000 32 700 22 500

Godsstrategi jernbane - 165 000 - -4 700

Sum 290 000–367 000

*Forutsatt 25 prosent lavere parkeringsdekning i sentrum og 50 prosent høyere bilkostnader

Tabell 10.5

Beregnet utslippsreduksjonspotensial og netto samfunnsøkonomiske kostnader per tonn redusert CO2 for
tiltak som gir endret transportmiddelfordeling. For en del av tiltakene er det forutsatt restriktive virkemidler 
mot vegtrafikken i form av økte drivstoffavgifter eller annet.  

mens nytten er anslått til 38 000 kroner per tonn. 
Kostnaden per tonn er høyere i pakkene av tiltak og 
virkemidler som er beregnet med transportmodeller, 
blant annet fordi disse omfatter kollektivtilbud i hele 
landet, inkludert store investeringer.

10.6.2 Dobling av sykkelandelen 
Tiltaket går ut på bygging av sammenhengende 
hovednett for sykkeltrafikken i byer og tettsteder 
med mer enn 5 000 innbyggere, bedret drift og 
vedlikehold, samt informasjon og kampanjer. Det 

er anslått et overføringspotensial på 1,1 milliarder 
personkilometer per år fra bil til sykkel. Basert på 
planer for sammenhengende hovednett for sykkel- 
trafikken i de sørlige fylkene er det gjort en vurde-
ring av omfanget av sammenhengende hovednett for 
sykkeltrafikken i byer og tettsteder. Potensialet for 
utslippsreduksjon er beregnet til 143 000 tonn 
CO2, og estimert samfunnsøkonomisk gevinst til 
mellom 3000 og 12 600 kroner per tonn, det vil 
si et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak. Tids-
kostnader er anslått svært grovt ut fra en gjennom- 
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snittlig overført reise. Dette anslaget har stor betyd-
ning for resultatet. Gevinsten utgjøres hovedsakelig 
av en helsegevinst. 

10.6.3 Samordning av varetransport 
Økt samordning av varetransport fra konkurrerende 
og/eller komplementære godsterminaler til kundene 
kan føre til at antall kjørte kilometer for å levere 
samme godsmengde går ned, og dermed til reduserte 
klimagassutslipp. Tiltaket er særlig egnet i distrikter 
med spredt bosetting og lange avstander. Her vil en 
større del av gevinsten ved samarbeid mellom trans-
portkjøperne (samlastere og grossister) tilfalle dem 
som samarbeider, enn tilfellet er for by. Økt samord-
ning gir både lavere samfunnsøkonomiske kostnader, 
lavere bedriftsøkonomiske kostnader og et bedre 
transporttilbud til brukerne. Barrierer mot gjennom-
føring i utkantstrøk er manglende IT-systemer og 
IT-systemer som ikke kommuniserer, ulike måle-
enheter for godsmengder, ulik organisering (regi-
onstyrt eller sentralstyrt), ulike vareslag som ikke 
kan samtransporteres og krav til leveransetidspunkt 
som vanskeliggjør ruteplanlegging. To scenarioer for 
transport av stykkgods og næringsmidler er vurdert, 
ved anvendelse av logistikkmodellen for Nasjonal 
transportplan: Dagens situasjon med nåværende ter-
minalstruktur og en mer samordnet terminalstruktur 
for båt, bane og veg der hvor infrastrukturen er 
tilrettelagt for dette. Det er beregnet en utslippsre-
duksjon på henholdsvis 5 000 og 23 000 tonn for de 
to alternativene, og en samfunnsøkonomisk gevinst i 
2020 på 20 000 kroner per tonn. 

Potensialet for utslippsreduksjon er større 
dersom tiltaket også gjennomføres i by. I tillegg til 
kjøredistanse er det i byene kostnader forbundet 
med arealbruk til losseplass. Samlastere kan samar-
beide om utkjøring, og gå sammen om et konsolide-
ringssenter (city-terminal) i utkanten av byen. Dette 
er trolig vanskelig å få til uten offentlige bidrag, som 
pilotprosjekter, støtte til city-terminaler og strenge 
innkjøringsregler i sentrum. I større byer er tiltaket 
mest aktuelt for avgrensede sentrumsområder, ikke 
hele storbyområder. Aktuelle virkemidler i by er 
blant annet pilotprosjekter og offentlig støtte til drift 
av city-terminaler. 

10.6.4 Godstransport på jernbane
Jernbaneverkets godsstrategi består i å bygge ut 
kapasitet for godstransport på jernbane på strek-
ningene Oslo – Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo 
– Trondheim, Oslo – Bodø og Oslo – Kornsjø, ved 
bygging og forlenging av kryssingsspor, utvidelse av 
terminalkapasitet, tilrettelegging for andre termina-
ler i tilknytning til jernbaneterminalene med mer. 
Tiltaket legger til rette for økt transport av enhets-
laster mellom de store byene i Norge. I Nasjonal 
transportplan 2010–2019 inngår en dobling av 
kapasiteten, mens tiltaket som er analysert her skal 
gi en tredobling av kapasiteten i 2030. Det er bereg-
net en utslippsreduksjon i 2030 på 165 000 tonn 
forutsatt restriksjoner på biltrafikken. Videre er det 
beregnet en samfunnsøkonomisk gevinst på 4 700 
kroner per tonn. Det vises for øvrig til omtalen av 
transportmodellberegningene.

10.6.5 Utbygging av intercitytog 
Det er forutsatt at en bygger ut infrastrukturen i 
indre (2020) og ytre (2030) intercity-område slik 
at det blir kapasitet nok til å kunne doble togtil-
budet. Grunnlaget for beregningene er hentet fra 
Transportøkonomisk institutt (TØI) (2007) og en 
revidert gjennomgang av alle kostnader (Jernbane- 
verket). Utbygging av deler av intercitytog i deler av 
indre område ligger inne i NTP 2010–2019. Dette 
er holdt utenfor beregningene. Det er beregnet en 
utslippsreduksjon i 2020 på 43 000 tonn uten og 
49 000 tonn med ekstra virkemidler. Kostnadene er 
beregnet til henholdsvis 44 000 og 38 900 kroner 
per tonn. Det vises for øvrig til omtalen av trans-
portmodell-beregningene.

10.6.6 Utbygging av høyhastighetsbane 
Tiltaket består i å bygge en helt ny dobbeltsporet 
bane for hastigheter på 200–300 km/t i to kor-
ridorer: Oslo – Trondheim; ferdigstilt i 2020, og 
Oslo – Bergen; ferdigstilt i 2030. Sammen med 
begrenset antall stopp underveis gir dette sterkt 
redusert reisetid, slik at tog blir en reell konkurrent 
til fly. Bakgrunnen for valget av de to korridorene er 
at kundegrunnlaget her er størst, og at det er størst 
potensial for å overføre passasjerer fra veg og fly. 
Beregningene er å betrakte som et regneeksempel 
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1 VWI-Group: Feasibility Study Concerning Hig-Speed Railway Lines in Norway, Phase 2, october 2007 (Oslo-Trondheim, Oslo-Gøteborg) 
VWI-Group: Feasibility Study Concerning Hig-Speed Railway Lines in Norway, Phase 3, october 2007 (Oslo-Bergen/Stavanger, 
Oslo-Kristiansand).

på hvordan dette kan gjøres. En høyhastighetsbane 
vil gripe inn og danne grunnlaget for ny arealbruk, 
næringsutvikling, bolig- og arbeidsmarked med 
mer ved de utvalgte stoppestedene i korridorene. 
Slike langsiktige ringvirkninger er ikke inkludert 
i beregningsgrunnlaget. Utslipp og energibruk fra 
bygging av banen inngår ikke, på samme måte som i 
Klimakur 2020 for øvrig. 

Grunnlaget for beregningene er den tyske VWI-
gruppens mulighetsstudie som ble gjennomført på 
oppdrag fra Jernbaneverket1. Det er imidlertid en 
rekke svakheter i forutsetningene til VWI-gruppen, 
og Jernbaneverket arbeider videre med utrednin-
ger og vurderinger for norske forhold. Konseptet 
for høyhastighetstog er ikke valgt. I tillegg er det 
også noen uavhengige selskaper som har utført 
utredninger i egen regi, for eksempel Norsk Bane 
AS. Disse utredningene er kommentert, men ikke 
realitetsvurdert, blant annet på grunn av manglende 
dokumentasjon. Det er beregnet en utslippsreduk-
sjon på 75 000 tonn i 2020 og 164 000 tonn i 2030. 
Kostnadene er beregnet til henholdsvis 32 700 og 22 
500 kroner per tonn. Det vises for øvrig til omtalen 
av transportmodellberegningene. Her er den bereg-
nede utslippsreduksjonen mindre, noe som skyldes 
mindre overgang fra andre transportmidler enn i de 
separate beregningene.

Skal høyhastighetstog realiseres krever det en 
svært sterk politisk prioritering, både økonomisk og 
når det gjelder styring av de planprosessene som er 
nødvendige i henhold til plan- og bygningsloven. 
Økonomisk er det snakk om ekstra bevilgninger 
over statsbudsjettet på minimum 5–6 milliarder 
kroner per år i de neste 20 årene hvis begge streknin-
gene skal bygges ut. Planprosessen kan kortes ned 
ved å gå inn med statlig regulering og korte ned på 
høringsfrister. Det må trekkes inn kompetanse og 
kapasitet fra andre sektorer, eventuelt fra andre land. 

10.6.7 Langrutebuss 
Langrutebuss, eller gjennomgående bussruter, er et 
viktig alternativ til personbil. For å etablere et godt 
langrutetilbud er det nødvendig med investeringer 
i infrastruktur i byområdene, og bedre tilretteleg-
ging for av- og påstigning i distriktene. Dagens 
løyvepolitikk åpner for en relativt fri etablering 

av langrutebussruter. Når det gjelder alternative 
drivstoff, anses biodrivstoff som det mest aktuelle 
for langrutebusser. I transportmodellberegningene er 
frekvensen for langrutebuss for ruter som i dag har 
timefrekvens økt med 25 prosent i 2020. Det er for-
utsatt at samme frekvensøkning for langrutebusser 
uten timefrekvens inngår i Nasjonal transportplan 
2010–2019. Effekten av langrutebuss er beregnet 
sammen med andre tiltak og virkemidler. 

10.7 TILTAK HVOR UTSLIPPS- 
POTENSIAL OG KOSTNAD IKKE 
ER BEREGNET

For en del av tiltakene som er utredet, er det 
manglende grunnlag for å tallfeste kostnader og 
utslippsreduksjoner. Tiltakene kan likevel ha vesent-
lig betydning for klimagassutslipp, og er omtalt 
nedenfor. 

10.7.1 Mer klimavennlig arealbruk
En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser 
og boliger sikter på å begrense og redusere energi-
bruk og miljøproblemer knyttet til by- og region-
transport. Større avstander mellom funksjoner øker 
behovet for transport. En transportmessig effektiv 
lokalisering av arbeidsplasser og boliger kan bidra 
til å redusere tap av verdifulle arealer (for eksem-
pel jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) 
utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig 
utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkva-
liteter og så mye som mulig av de grønne arealene 
innenfor tettbebyggelsen. For å redusere det totale 
transportvolumet og andelen av reiser som gjennom-
føres ved hjelp av bil, kan kommunene gjennom 
arealplanleggingen blant annet tilrettelegge for: 

• transportreduserende lokalisering av arbeidsplas-
ser og servicefunksjoner 

• et konsentrert utbyggingsmønster i byer og 
tettsteder som bygger opp rundt kollektivknu-
tepunkter, slik at kollektivtransportens konkur-
ransekraft og markedsandeler styrkes

KAPITTEL 10 – Transport
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Det er vanskelig å finne tall på potensialet for ut- 
slippsreduksjon og samfunnsøkonomiske kostnader 
for disse tiltakene.

10.7.2 Tilrettelegging for gående 
Statens vegvesen utarbeider en strategi for gående på 
oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Hensikten 
med strategien er å gjøre det mer attraktivt å gå. 
Det er de korteste reisene, mellom én og to kilome-
ter, som kan overføres fra bil til gange. Tiltak som 
skisseres i foreløpig utkast til gåstrategi  (Statens 
vegvesen 2009) er utbedring av gang- og sykkelveger 
langs skoleveger, overordnede planer for gange og 
for å knytte sammen viktige funksjoner og byrom, 
hvileplasser for gående der mange ferdes, gangveg-
inspeksjoner etter mønster fra sykkelveginspeksjoner 
og hensyn til framkommelighet for gående ved 
utbedringer av eksisterende veg. 

10.7.3 Aktiv mobilitetspåvirkning 
Mobilitetspåvirkning er et samlebegrep på tiltak 
som fremmer miljøvennlig transport og begrenser 
bilbruk. Det handler særlig om «myke» tiltak for å 
endre holdninger og reiseatferd gjennom informa-
sjon, organisatoriske tiltak og koordinerende aktivi-
teter mellom ulike aktører. Man ser en viss effekt av 
slike tiltak i andre land, men kunnskapsgrunnlaget 
er for svakt til å kunne tallfeste virkninger i Norge. 
Det vil ofte være nødvendig å supplere med restrik-
tive tiltak mot biltrafikk, for å unngå at forbedringer 
i trafikkavviklingen blir spist opp av nyskapt trafikk.

10.7.4 Rengjøring av skrog og propeller
Alle skip vil over tid få begroing på skroget, noe 
som fører til at man må øke motorbelastningen for 
å opprettholde samme fart. Dermed øker også bun-
kersforbruket. Regelmessig rengjøring av skroget ved 
hjelp av fjernstyrte miniroboter/mini-u-båter mens 
skipet ligger i havn, er antatt å kunne redusere driv-
stofforbruket med inntil tre prosent. Det finnes ikke 
gode norske tall på det totale potensialet for dette 
tiltaket og tilhørende kostnader. Mulige virkemidler 
er lovpålagte krav, subsidier eller skattefritak.  

10.7.5 Modulvogntog på 25,25 meter 
For transport der volum er begrensende faktor, kan 

tre av dagens vogntog erstattes med to modulvogn-
tog. Det pågår et forsøk med å tillate slike vogntog 
på utvalgte riksvegstrekninger i Norge. Det er behov 
for økt kunnskap om hvorvidt tiltaket er i motset-
ning til målet om å overføre transport av gods fra 
veg til bane. Det er her gjennomført transportmo-
dellberegninger som tyder på at tiltaket fører til noe 
overføring av gods fra jernbane- til vegtransport, og 
dermed til økte klimagassutslipp. Forutsetningene 
som er kodet inn i godstransportmodellen gjør 
beregningen meget usikker.

10.7.6 Redusert fart på veg
Fordi klimagassutslipp fra kjøretøyer avhenger av 
drivstofforbruk, som igjen avhenger av farten, viser 
en litteraturgjennomgang gjennomført av TØI 
(2009) at utslippene fra vegtrafikk generelt er lavest 
mellom 50 og 90 km/t. Det vises her til beregninger 
fra IEA (det internasjonale energibyrået), hvor det 
framgår at en fartsreduksjon fra 100 til 80 km/t gir 
22,7 prosent redusert drivstofforbruk for amerikan-
ske personbiler og 11,4 prosent for tunge biler. Disse 
tallene gjelder for jevn kjøring og under forutset-
ning av at farten virkelig reduseres med 20 km/t. 
Beregninger med Statens vegvesens modell VLUFT 
for en eksempelstrekning viser at en reduksjon i 
fartsgrense fra 90 til 80 km/t i praksis kan gi anslags-
vis 1–2 prosent redusert utslipp. Mulige tiltak kan 
være innføring av lavere generelle fartsgrenser (40 og 
70 km/t i stedet for dagens 50 og 80 km/t) og tiltak 
som får flere til å overholde fartsgrensene, for eksem-
pel politikontroller, automatisk trafikkontroll eller 
fartssperre i bilene. Potensialet for fartsreduksjon er 
ikke kjent. Hvorvidt tiltaket er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt eller ikke vil sannsynligvis avhenge av om 
kostnadene for tidstapet regnes inn. 

10.7.7 Utbedring/utbygging av veg
Framkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak på veg 
kan være både i form av større og mindre utbedrin-
ger av eksisterende veg, og utbygging av ny veg. 
Utbedringene kan for eksempel omfatte breddeut-
videlse, etablering av midtdeler, utretting av kurva-
tur, forbedring av vegdekke, innkorting av traseen, 
erstatning av lyskryss med rundkjøring og fjerning 
av avkjørsler. Dette er tiltak som isolert sett kan gi 
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mindre drivstofforbruk og dermed lavere klimagass-
utslipp (SINTEF 2007). Imidlertid kan utslippene 
også øke som følge av at fartsgrensen ofte settes opp 
samtidig. Utbedringene kan også medføre økt trafikk 
som følge av økt kapasitet. Videre tyder forskning 
på at det er vesentlig energiforbruk forbundet med 
bygging av ny veg (FOI 2009). Statens vegvesen 
utarbeider et verktøy for beregning av klimagassut-
slipp og energibruk i anleggsfasen. Transportetatene 
samarbeider om det metodiske grunnlaget for slike 
verktøy. 

10.7.8 Intelligente transportsystemer (ITS)
I klimasammenheng inngår her tiltak som gir bedre 
flyt i trafikken, og dermed lavere klimagassutslipp, 
ved hjelp av informasjonsteknologi. Tiltakene kan 
deles inn i trafikantinformasjon, trafikk- og flåte-
styring, førerstøttestyring og navigasjon, overvåking 
og kontroll, drift av infrastruktur og betalingssyste-
mer. Eksempler på slike tiltak er styring av lyskryss, 
omdirigering av trafikk ved kø, tilfartsregulering på 
motorveger, reiseplanleggere og klimakalkulatorer, 
prioritering av kollektivtrafikk og flåtestyring av 
godstrafikk. Det er ikke funnet gode tall på kostna-
der og utslippsreduksjoner som følge av slike tiltak.

10.7.9 Co-modalitet
Co-modalitet handler om å optimalisere bruken av 
de ulike transportmediene, slik at man utnytter res-
sursene best mulig, samtidig som man ivaretar sam-
funnets krav, blant annet til klimagassreduksjon. For 
å oppnå større grad av co-modalitet er det en forut-
setning at transport på sjø og bane i større grad enn 
tidligere erstatter vegtransport. Dette vil kreve inves-
teringer både i vegnettet, farledene og terminalene. 
Videre vil det være viktig at avgiftssystemene bidrar 
til en fornuftig fordeling av godstransporten mellom 
veg, sjø og bane. Det kan etableres flere jernbaneter-
minaler, og samlastere og grossister kan lokaliseres 
slik at det blir enkelt å bruke jernbane, samtidig som 
kjørte kilometer på veg mellom jernbaneterminal og 
logistikkbedrifter og mellom logistikkbedrifter og 
sluttbruker minimeres. Ett av alternativene som er 
beregnet under samordnet varetransport omhandler 
dette temaet, men potensialet for hele gruppen av 
tiltak vil trolig være større enn dette. 

10.8 UTSLIPPSREDUKSJON OG 
KOSTNADER FOR PAKKER AV 
TILTAK/VIRKEMIDLER BEREGNET 
MED TRANSPORTMODELL

Det er gjennomført beregninger med nasjonale og 
regionale transportmodeller for persontransport og 
med Nasjonal modell for godstransport. Alle tiltak 
er analysert som «pakker», der flere ulike tiltak og 
økonomiske virkemidler kombineres. Det er lagt til 
grunn utvidet kollektivtilbud og jernbanenett for 
å gi et tilbud som følge av at det legges restriksjo-
ner på bruk av bil og fly. Imidlertid medfører dette 
også at den isolerte effekten av de enkelte tiltak, for 
eksempel kun endret bensinpris, ikke framkom-
mer. En betydelig investering i jernbane er lagt til 
grunn i alle alternativene, noe som også medfører at 
disse investeringskostnadene ligger i bunnen for alle 
«pakkene» som er beregnet. Det er stor usikkerhet 
rundt transportmodell- og samfunnsøkonomibereg-
ningene. Det er ikke gjennomført flere beregninger 
med ulik gradering av virkemidler og investeringer 
for å finne en optimal virkemiddelbruk. Analysene 
gir likevel gode indikasjoner på styrken i virkemid-
delbruken som er nødvendig for å få til en overgang 
til mindre utslippskrevende transportformer. Tabell 
10.6 viser hvilke pakker av tiltak og virkemidler som 
er beregnet. 

Resultater fra enkelte beregninger presenteres 
ikke her. Nummereringen for de ulike beregningene 
er derfor ikke fortløpende. Figur 10.9 viser beregnet 
utslippsreduksjon og Figur 10.10 og Figur 10.11 
beregnede samfunnsøkonomiske kostnader for 
tiltaks-/virkemiddelpakkene som er beregnet med 
transportmodeller. Tabell 10.7 gir en oversikt over 
beregningsalternativene, utslippsreduksjonen og de 
ulike kostnadselementene.

KAPITTEL 10 – Transport
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Persontransport

Beregning 3A: referansebane inklusiv NTP 2010–2019, beregningsår 2020
25 prosent økt frekvens på langrutebuss for avganger uten timesfrekvens, frekvensøkning på båt som i hand-
lingsprogram 2010–2013 og transporttilbud fly i henhold til rutekoding i NTM5-modellen

Beregning 3B: referansebane inklusiv NTP 2010–2019, beregningsår 2030

Beregning 4A–C og 4B–D: bedre kollektivtilbud 2020 og 2030 
4A: ferdigstillelse av indre intercity–område, 25 prosent økt frekvens på langrutebusser som har timesfrekvens
4B: samme som 4A, men med høyhastighetstog Oslo–Trondheim
4C: samme som 4A, men med ferdigstillelse av indre og ytre intercity–område
4D: samme som 4B, men med høyhastighetstog Oslo–Bergen

Beregning 5 A–C og 5B–D: bedre kollektivtilbud og restriksjoner på biltrafikken 2020 og 2030
5A og 5C: som 4A men med 100 prosent økning i drivstoffprisen for personbil, 50 prosent reduksjon 
i kollektivtakstene, og dobbel takst i utvalgte bomringer 
5B og 5D: som 4B med økonomiske virkemidler som i 5A.
5A1: som 4A, men med 100 prosent økning i drivstoffprisen for personbil
5A3: som 4A, men med dobbel takst i bomringen i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand
5A4: som 4A, men med restriksjoner på parkering 
5A1-20: som 4A, men med 20 prosent økning i drivstoffprisen for personbil
5A1-60: som 4A, men med 60 prosent økning i drivstoffprisen for personbil
5A-25 fr: som 5A, men 25 prosent økning av frekvensen på bussruter for lokaltrafikk

Beregning 6: trippel drivstoffpris og dobbel flypris 2020
6A: som 5A, men med tredobbel drivstoffpris i stedet for dobbel
6B: som 5A, men med dobbel flypris i tillegg

Godstransport

Basis 2020: Referansealternativet

Beregning 1A: Økt kapasitet på bane ved lengre godstog (600 meter) 2020
Kapasiteten på tog øker med 50 prosent

Beregning 1B: Økt kapasitet på bane på grunn av lengre godstog og økt kapasitet på toglinjene 2020
Dette utgjør til sammen om lag en dobling av kapasiteten på bane.

Beregning 2: Vogntog 25,25 meter 2020

Basis 2030: Referansealternativet

Beregning 3: Økt kapasitet på bane på grunn av lengre godstog (600 m) og ytterligere økt 
kapasitet på toglinjene 2030
Til sammen utgjør dette om lag en tredobling av kapasiteten på bane.

Tabell 10.6: Pakker av tiltak/virkemidler som er beregnet med transportmodeller
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Potensiell utslippsreduksjon, tiltak som gir endret transportmiddelfordeling og trafikkreduksjon.
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Beregnet potensiell utslippsreduksjon for alternative pakker av tiltak/virkemidler som gir endret transport- 
middelfordeling og som er beregnet med transportmodell. Beregning 5 og 6 omfatter restriksjoner for 
bil- og/eller flytrafikken, blant annet en dobling av drivstoffprisen og flyprisen. 

Figur 10.9

Persontransport: bedre kollektivtilbud
I Beregning 4 A/C er det forutsatt utbygging av 
henholdsvis indre (2020) og ytre (2030) område 
for intercitytog og økt frekvens på langrutebusser. I 
4B/D er det i tillegg forutsatt utbygging av høyhas-
tighetstog fra Oslo til Trondheim (2020) og Oslo til 
Bergen (2030). Beregningene viser altså effekten av å 

kun bedre kollektivtilbudet uten å ilegge restriksjo-
ner på biltrafikken. Utbygging av indre intercitytog 
og høyhastighetstog krever betydelige investeringer, 
og utslippsreduksjonen er liten. Netto samfunnsøko-
nomisk kostnad per tonn CO2-reduksjon er derfor 
svært høy i alle alternativene. Jamfør Figur 10.10.
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Persontransport: bedre kollektivtilbud sammen 
med ulike virkemidler
Beregning 5A–B omfatter den samme utbyggingen 
av intercitytog, høyhastighetstog og økningen i 
frekvens på langrutebusser som beregning 4. I tillegg 
er drivstoffprisen og takstene i utvalgte bomringer 
doblet, og kollektivtakstene halvert. Dette gir en 
langt større reduksjon i klimagassutslipp enn bereg-
ning 4, på grunn av overgang fra bil til kollektiv-
transport – 1,2 millioner tonn for alternativ 5A. Det 
samlede transportarbeidet i beregning 5A øker med 

om lag 1,5 prosent, fordi kollektivtilbudet utvides. 
Forbedringen i kollektivtilbud gir et vesentlig økt 
behov for offentlige tilskudd. En ser et vesentlig 
tap i trafikantnytte på grunn av økte drivstoff- og 
bompengeutgifter, og svært store inntekter/overfø-
ringer til staten fra bompenger og drivstoffavgifter. 
Samlet gir alternativene en kostnad per tonn redu-
sert utslipp på henholdsvis 2 450 og 5 200 kroner 
per tonn. Kostnadene er lavere per tonn CO2 enn 
dersom en kun satser på investeringer i infrastruktur 
for jernbane. Imidlertid er kostnadene høyere enn 
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Kostnader, tiltak som gir endret transportmiddelfordeling og transportomfang.
Transportmodellberegninger 

Tiltak 2020 

Tiltak 2030 

Beregnede samfunnsøkonomiske kostnader for alternative pakker av tiltak/virkemidler som gir endret 
transportmiddelfordeling og som er beregnet med transportmodell. Alternativ 4: utbygging av intercitytog 
indre (2020) og ytre (2030) område og økt frekvens på langrutebuss. Beregningene har høy usikkerhet. 

Figur 10.10
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om forbedringene i kollektivtilbudet ikke omfattet 
store investeringer, jamfør tiltaket «forbedret kol-
lektivtransport i seks byer».

I beregning 5A1-5A4 er restriksjoner mot 
biltrafikken beregnet enkeltvis: dobbel drivstoffpris 
(5A1), doble bomringtakster (5A3) og i tillegg økte 
parkeringsavgifter (30 kr for all arbeidsplassparke-
ring i hele landet og tredoble takster på parkering 
knyttet til de ulike reisehensiktene for utvalgte 
byområder) (5A4). Det er også gjort beregninger 
med kun halverte kollektivtakster (5A2), men på 
grunn av usikkerheter i beregnet tilskuddsbehov er 
det valgt å ikke presentere kostnadstall for denne 
beregningen. Dobbel drivstoffpris (5A1) gir en 
stor reduksjon i utslipp – 1 million tonn, og også 
parkeringsavgifter (5A4) gir en vesentlig reduk-
sjon – 0,6 millioner tonn. Dette krever imidlertid 
sterke virkemidler. Begge alternativer gir store tap 
i trafikantnytte og høye inntekter til staten, og en 
samfunnsøkonomisk kostnad på om lag 4 000 
kroner per tonn. Beregning 5A3 gir en liten gevinst 
(-600 kroner per tonn).

Det er også gjennomført beregninger av alterna-
tiv 5A1 med henholdsvis 20 og 60 prosent økning i 
drivstoffpris for bil i stedet for en dobling (5A1-20 
og 5A1-60), samt av 5A med 25 prosent økning 
i frekvens for kollektivtransport (5A-25 fr). Disse 
viser utslippsreduksjoner på henholdsvis 365 000, 
766 000 og 1 290 000 tonn. Det er imidlertid også 
beregnet høye kostnader for trafikantene, særlig for 
5A1-60, og høyt tilskuddsbehov, særlig for 5A-25 
fr. Inntektene til staten øker, særlig for 5A1-60 og 
5A-25 fr. Det er beregnet en samfunnsøkonomisk 
kostnad på 2 700 kroner per tonn for 5A1-20, 3 
100 kroner per tonn for 5A1-60 og 900 kroner per 
tonn for 5A-25 fr. 

I beregning 6A er det forutsatt tredoblet 
drivstoffpris for bil, og i 6B er det forutsatt dobbel 
flypris i tillegg til dobbel drivstoffpris for bil. Begge 
alternativene omfatter i tillegg langrutebuss, inter-
citytog, halverte kollektivtakster og doble bomtak-
ster som i 5A. Begge gir en svært stor reduksjon i 
utslipp; henholdsvis 1,9 og 1,4 millioner tonn, men 
tapet i trafikantnytte er meget stort. Tilsvarende 
øker statens inntekter svært mye. Tilskuddsbehovet 
til kollektivtransporten øker også vesentlig. Dersom 

en sammenlikner alternativet med dobbel flypris 
(6B) med alternativ 5A, slik at flyprisen er det eneste 
som skiller alternativene, er forskjellen i utslipp 
200 000 tonn. Kostnaden i 6B er anslått til  4 600 
kroner per tonn, men den er usikker.

 
Godstransport
Beregninger med Nasjonal godstransportmodell 
viser at godstransportarbeidet øker med 17 prosent 
fra basis 2020 til basis 2030. Beregningen med en 
tredobling av kapasiteten for gods på jernbane viser 
at det totale transportarbeidet øker med 2 prosent 
til basis 2030, og at transportarbeidet på veg og sjø 
reduseres med henholdsvis 9 prosent og 5 prosent. 
Transportarbeidet på jernbane øker med 50 prosent. 
Det presiseres at vekstfaktorene ikke inkluderer 
vekst fra 2006, og derfor ikke kan sammenliknes 
direkte med Jernbaneverkets mål om tredobling av 
godstransporten fram til 2030. Beregningene er også 
usikre, og bygger på en foreløpig versjon av Nasjonal 
godsmodell fra desember 2009.

I scenarioet med 25,25 meter lange vogntog 
har man innført en større lastebil, som vil ha lavere 
utslipp per tonnkilometer enn andre biler, så sant 
den ekstra kapasiteten utnyttes. Dette betyr at gjen-
nomsnittlig utslipp av CO2 per tonnkilometer skal 
reduseres i dette scenarioet. Utslippsfaktorene er 
imidlertid ikke endret i modellen, og det beregnes 
derfor en økning i CO2-utslippet på 5 prosent, som 
skyldes overføring av gods fra jernbane til veg. For 
vegtransport øker CO2-utslippet med 11 prosent, 
for sjø er det ingen endring og for bane reduseres 
CO2-utslippet med 28 prosent. Det anslås at det 
reduserte utslippet per tonnkilometer ville utgjøre 
en reduksjon i utslippet fra vegtransport på anslags-
vis 2,5 prosent. 

10.9 USIKKERHET

Usikkerheten ved tiltakene som er beregnet enkelt-
vis er generelt høy, men varierer fra tiltak til tiltak. 
Forutsetninger og usikkerhet er beskrevet under 
hvert tiltak i bakgrunnsdokumentasjonen. I kjøretø-
yanalysen er det gjennomført følsomhetsberegninger 
ved ulike forutsetninger.
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Indre 
intercity 

2020

Indre 
intercity + 
hhT 2020

4a + dobbel 
drivstoffpris, 

halvere kol-
letivpris og 

dobbel avgift 
bomring

4b + dobbel 
drivstoffpris, 

halvere kol-
letivpris og 

dobbel avgift 
bomring

4a + dobbel 
drivstoff-

pris bil

4a + dobbel  
avgift 

bomring

4a + 
parkerings-

restriksjoner

5a+ trippel 
drivstoffpis 

bil

5a + dobbel 
billettpris 

på fly

5a + 20 %
økt drivstoff-

pris bil

5a + 60 %
økt drivstoff-

pris bil

5a + 25 % 
økt frekvens 

kollektiv-
trafikk

  4A   4B   5A   5B   5A1   5A3   5A4   6A   6B   5A1-20   5A1-60   5A-25fr

CO2, tusen tonn pr. år 5 15 1 200 1 300 1 000 90 600 1 900 1 400 365 766 1290

Investeringskostnader (mill. kr) 524 2 855 524 2 855 524 524 524 524 524 524 524 524

Endret tilsk.behov koll. (mill. kr) 56 587 10 273 11 362 1 233 94 1 031 10 494 4 159 277 746 10 628

Endret trafikantnytte (mill. kr) -182 -482 6 425 5 595 19 492 1 868 11 366 21 657 17 499 3 837 11 756 3 703

Endring bom- og fergeinntekt 
+ avgiftsinntekter (mill. kr) 13 41 -15 298 -15 219 -15 267 -2 361 -9 771 -24 964 -15 570 -3 182 -9 408 -14 910

Skattekostnader (mill. kr) 121 710 790 1 496 -946 -91 -524 -40 -485 -100 -535 890

Endret kostnad  NOx  (mill. kr) 0,3 0,5 104 104 13 -3 -10 165 46 -2 3 105

Endret kostnad partikler (mill. kr) 0,7 5 9 14 -34 -3 -19 20 11 -13 -26 6

Endret kostnad støy (mill. kr) -0,8 0,2 -268 -268 -413 -40 -226 -399 -386 -156 -316 -278

Endret kostnad ulykker (mill. kr) 4 34 -329 -290 -640 -52 -312 -465 -300 -232 -483 -354

Endret kostnad slitasje (mill. kr) 11 66 799 874 165 13 95 1 263 677 37 98 801

SUM, kr pr. år (mill. kr) 558 3 817 3 030 6 525 4 129 -52 2 155 8 255 6 175 990 2 359 1 124

kroner per tonn CO2 115 000 261 000 2 450 5 200 4 000 -600 3 700 4 400 4 600 2 700 3 100 900

Tabell 10.7
Resultater fra transportmodell- og kostnadsberegninger for pakker av tiltak/virkemidler, 2020. Utslipps- 
reduksjon er i 1000 tonn og alle kostnader i millioner kr. Positivt fortegn betyr kostnad og negativt betyr gevinst.

Transportmodellene som er benyttet, er det beste 
verktøyet vi har for å vurdere samlede effekter av 
ulike tiltakspakker ved en gitt virkemiddelbruk. Det 
er likevel høy usikkerhet forbundet med beregnin-
gene, hovedsaklig fordi flere av tiltakene ligger helt i 
ytterkant av det modellene var tenkt benyttet til da 
de ble utviklet, og at de ikke er verifisert mot empiri 
på denne typen av tiltak. De viktigste usikkerhets-
faktorene er beskrevet nedenfor. For øvrig vises det 
til bakgrunnsdokumentasjonen.

Transportmodellene er utviklet med basis i 
reisevaneundersøkelser og betydelige mengder 
inngangsdata. I hovedsak er dette befolkningsdata, 

priser og andre økonomiske data og kodingen av 
transporttilbudet for de ulike transportformene. I 
etableringen av modellene er det også gjort forutset-
ninger underveis som vil kunne påvirke modellenes 
evne til å gjengi effektene av tiltak. For enkelte av 
tiltakene kan mindre endringer i forutsetningene gi 
store endringer av resultatene. I de analysene som er 
gjennomført er det til dels kodet inn kraftige tiltak. 
For flere av tiltakene finnes det ikke tilsvarende 
empiri som modellene kan verifiseres mot. 

Modellberegningene tar ikke hensyn til hvordan 
bilholdet endrer seg som følge av de store avgiftsend-
ringene som blir testet i Klimakur 2020. På samme 
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  4A   4B   5A   5B   5A1   5A3   5A4   6A   6B   5A1-20   5A1-60   5A-25fr

CO2, tusen tonn pr. år 5 15 1 200 1 300 1 000 90 600 1 900 1 400 365 766 1290

Investeringskostnader (mill. kr) 524 2 855 524 2 855 524 524 524 524 524 524 524 524

Endret tilsk.behov koll. (mill. kr) 56 587 10 273 11 362 1 233 94 1 031 10 494 4 159 277 746 10 628

Endret trafikantnytte (mill. kr) -182 -482 6 425 5 595 19 492 1 868 11 366 21 657 17 499 3 837 11 756 3 703

Endring bom- og fergeinntekt 
+ avgiftsinntekter (mill. kr) 13 41 -15 298 -15 219 -15 267 -2 361 -9 771 -24 964 -15 570 -3 182 -9 408 -14 910

Skattekostnader (mill. kr) 121 710 790 1 496 -946 -91 -524 -40 -485 -100 -535 890

Endret kostnad  NOx  (mill. kr) 0,3 0,5 104 104 13 -3 -10 165 46 -2 3 105

Endret kostnad partikler (mill. kr) 0,7 5 9 14 -34 -3 -19 20 11 -13 -26 6

Endret kostnad støy (mill. kr) -0,8 0,2 -268 -268 -413 -40 -226 -399 -386 -156 -316 -278

Endret kostnad ulykker (mill. kr) 4 34 -329 -290 -640 -52 -312 -465 -300 -232 -483 -354

Endret kostnad slitasje (mill. kr) 11 66 799 874 165 13 95 1 263 677 37 98 801

SUM, kr pr. år (mill. kr) 558 3 817 3 030 6 525 4 129 -52 2 155 8 255 6 175 990 2 359 1 124

kroner per tonn CO2 115 000 261 000 2 450 5 200 4 000 -600 3 700 4 400 4 600 2 700 3 100 900

måte kan en omfattende avgiftspolitikk føre til at 
husholdningene bytter bolig for å komme nærmere 
arbeidsplassen, og slike tilpasninger er ikke med i 
modellen. Videre vil noen transportformer få en stor 
økning i etterspørselen, som kan gi grunnlag for å 
forbedre tilbudet, mens andre kanskje vil få langt 
færre passasjerer og kutte ned på tilbudet. Alt i alt 
trekker dette i retning av at omfanget av endringene 
i reisemarkedene undervurderes, og kostnadene ved 
å drive det transporttilbudet som er nødvendig kan 
ha stor usikkerhet. Et liknende problem knytter seg 
til tidsverdier og priser. Inntekstutviklingen vil med-
føre at folk verdsetter spart reisetid høyere enn før. 

På samme måte vil prisene og kjørekostnadene endre 
seg på grunn av teknologisk endring og kommende 
avgiftspolitikk. 

I kostnadsberegningene vurderes transportsek-
toren i sin helhet. En ser bort fra alle virkninger i 
markeder andre steder i økonomien, bortsett fra at 
skattekostnaden skal oppsummere virkningene av 
det offentliges budsjettendring på effektiviteten i 
arbeidsmarkedet, samt i andre markeder. Størrelsen 
på skattekostnaden er usikker. I beregningene med 
kraftig vekst i drivstoffpris, bompenger og/eller 
parkering forutsettes det at prisøkningene gir en 
betydelig inntekt til staten i form av avgifter. 
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Tiltak 2020 Tiltak 2030 

Kostnader, tiltak som gir endret transportmiddelfordeling.
Transportmodellberegninger.

D
oo

bb
el

 d
riv

st
of

fp
ris

, h
al

ve
re

 k
ol

le
tiv

pr
is

og
 d

ob
be

l a
vg

ift
 b

om
rin

g 
(5

a+
5c

)

H
øy

ha
st

ig
he

ts
to

g 
O

sl
o-

Tr
on

dh
ei

m
/B

er
ge

n 
(5

b+
5d

)

D
ob

be
l d

riv
st

of
fp

ris
 b

il 
(5

a1
)

D
ob

be
l t

ak
st

 b
om

rin
g 

(5
a3

)

Pa
rk

er
in

gs
pr

is
er

 (
5a

4)

5a
1 +

 2
0

%
 ø

kt
 d

riv
st

of
fp

ris
 b

il 
(5

a1
–2

0
)

5a
1 +

 6
0

%
 ø

kt
 d

riv
st

of
fp

ris
 b

il 
(5

a1
–6

0
)

5a
 +

 2
5%

 ø
kt

 f
re

kv
 k

ol
l (

5a
-2

5 
fr

)

5A
 +

 t
rip

pe
l d

riv
st

of
fp

ris
 b

il 
(6

a)

5A
 +

 d
ob

be
l d

riv
st

of
f 

bi
l o

g
do

bb
el

 f
ly

pr
is

 (6
b)

K
os

tn
ad

er
, k

r/
to

nn

-2000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

Figur 10.11

Beregnede samfunnsøkonomiske kostnader for alternative pakker av tiltak/virkemidler som gir endret transport- 
middelfordeling og som er beregnet med transportmodell. Alternativ 5 og 6: utbygging av intercitytog indre 
(2020) og ytre (2030) område og økt frekvens på langrutebuss, kombinert med ulike virkemidler: økt drivstoff-
pris for bil og fly, halvert kollektivpris, dobbel takst i bomringene og økte parkeringspriser. Beregningene har høy 
usikkerhet. Det er forutsatt at tekniske tiltak ikke er gjennomført før tiltak som endrer transportmiddelfordelin-
gen og transportomfanget. Dersom disse gjennomføres først, er det anslått at kostnadene per tonn øker med 
anslagsvis 22–27 prosent i 2020.
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Videre kan konsumentnytteberegningen for biltra-
fikk i de regionale modellene være svært følsom for 
selv svært små tiltak i vegnettet. 

Det er også usikkerhet rundt de beregnede 
endringene i tilskuddene for kollektivselskapene. 
Kollektivmodulen som kunne ha vært benyttet til 
å beregne disse, tar ikke automatisk høyde for at en 
ved store endringer i passasjermengden vil være nødt 
til å endre tilbudet/øke materiell. Som en forenkling 
er det derfor beregnet en endring i tilskuddsbehovet 
ut fra gjennomsnittlige tilskuddssatser per person-
kilometer, i stedet for å beregne dette ved kollek-
tivmodulen. Det er store usikkerheter rundt disse 
gjennomsnittlige satsene.

10.10 VIRKEMIDDELVURDERING 
TRANSPORT

En lang rekke virkemidler som påvirker CO2-
utslipp i transportsektoren er allerede i bruk, blant 
annet CO2-avgift på drivstoff, omsetningspåbud 
for biodrivstoff, kjøretøyavgifter, utslippskrav fra 
EU, plan- og bygningsloven, belønningsordningen, 
Transnova og NOx-fondet. Se del A og bakgrunns-
dokumentasjon for nærmere omtale. Likevel viser 
trendframskrivningene en økning i utslippene mot 
2020. For å redusere utslippene må dagens virke-
middelbruk styrkes og/eller nye virkemidler iverkset-
tes. Virkemiddelbruken skal bidra til en omlegging 
til lavere utslippsintensitet i transportsektoren. 
Klimagassutslippene i transportsektoren skjer som 
følge av svært mange enkeltaktørers valg knyttet til 
transportomfang og transportmiddel. Trafikanters 
vaner er vanskelige å endre. For at aktørene skal gå 
inn i langsiktige investeringer for å redusere utslip-
pene må de ha tillit til at politikken er stabil, også på 
lang sikt. I dette kapitlet gjennomgås eksisterende og 
nye virkemidler som kan utløse tiltakene beskrevet 
i kapittel 10.5–10.8. Virkemidlene er delt inn i tre 
hovedgrupper:

• økonomiske virkemidler  
• regulatoriske virkemidler
• informasjon, kompetanse og 

Forskning og utvikling (FoU)

En del av tiltakene kan utløses gjennom ulike virke-
midler, og i noen tilfeller bare gjennom en kombina-
sjon av virkemidler. For eksempel kan biodrivstoff 
utløses gjennom et omsetningspåbud (regulatorisk 
virkemiddel), eller gjennom avgifter (økonomisk 
virkemiddel). Videre vil flere av de utredede tilta-
kene påvirke hverandre, for eksempel vil et stort 
innslag av lav-/nullutslippskjøretøyer føre til at ulike 
tiltak for å redusere personbiltrafikken får mindre 
effekt på utslippene. Virkemidlene vil ha ulik effekt 
gjennom tiltakets introduksjonsfaser og videre inn i 
en driftsfase, og påvirkes av markeds- og teknologi-
utviklingen slik at det kan være behov for å justere 
virkemiddelbruken underveis.

10.10.1 Økonomiske virkemidler 
Drivstoffpris (drivstoff- og CO2-avgift)
Prisen på drivstoff påvirker aktørenes valg av 
transportform, transportomfang og kjøretøyparkens 
sammensetning. Drivstoffprisen er avhengig av 
avgiftsnivå på bensin og diesel, samt internasjonal 
oljepris. CO2-avgiften utgjør kun en del av prisen 
på drivstoffet, og må derfor endres mye for å gi store 
nok prisutslag til å påvirke atferden. Avhengig av 
størrelsen på avgiftene kan disse bidra til redusert 
transportaktivitet, overgang til andre transportfor-
mer og påvirke kjøretøyparkens sammensetning. 

Beregninger gjengitt i bakgrunnsdokumentasjo-
nen viser god effekt på utslippene av å øke prisen på 
drivstoff til bil og eventuelt fly, men også høye kost-
nader. De samfunnsmessige konsekvensene av svært 
store prisøkninger er ikke vurdert. Prisøkningen kan 
for eksempel oppnås ved en sterk økning av dagens 
CO2-avgift. CO2-avgiften er et kostnadseffektivt 
virkemiddel, ettersom den gir alle kilder samme 
insentiv til å redusere utslippene. De administrative 
kostnadene er lave fordi systemet med innkreving 
allerede eksisterer. Selv ved langt høyere CO2-avgift 
enn dagens nivå, viser imidlertid beregninger at 
CO2-avgiften vil utgjøre en liten andel av trafikan-
tenes samlede kostnader. På grunn av motstand i 
befolkningen, kan en sterk økning av drivstoffprisen 
være vanskelig å gjennomføre. Det er også mulig 
å innføre andre avgiftssystemer, som en kilome-
terbasert avgift («vegavgift») for tunge kjøretøyer, 
men dette vil ha høyere kostnader (Vista analyse AS 

KAPITTEL 10 – Transport
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Type drivstoff Drivstoffavgift CO2-avgift

Bensin Bensinavgift (4,54 kr/l for svovelfri 
bensin og 4,58 kr/l for lavsvovlet 
bensin)  

CO2-avgift (0,86kr/l)

Bensin med innblandet etanol Bensinavgift (4,54 kr/l for svovelfri 
bensin og 4,58 kr/l for lavsvovlet 
bensin)

CO2-avgift (0,86 kr/l). Fritak for 
andel etanol i bensin.  

E85 (85 volumprosent etanol og 15 
volumprosent bensin)  

Ingen Ingen

Autodiesel Autodieselavgift (3,56 kr/l for 
svovelfri mineralolje og 3,61 kr/l for 
lavsvovlet mineralolje)

CO2-avgift (0,58 kr/l)

Autodiesel med innblandet biodiesel Autodieselavgift (3,56 kr/l for 
svovelfri mineralolje og 3,61 kr/l for 
lavsvovlet mineralolje). Halv avgift for 
andel biodiesel i mineralolje

CO2-avgift (0,58 kr/l). Fritak for 
andel biodiesel i mineralolje

Biodiesel Halv autodieselavgift 1,78 kr/liter  Ingen 

Naturgass 0,1  kroner per Sm3 Ingen 

Biogass Ingen  Ingen

Autogass 0,37  kroner per Sm3 Ingen

Hydrogen Ingen  Ingen

Hytan (blanding av hydrogen og 
naturgass)

Ingen Ingen

Elektrisitet El-avgift (11,01 øre/kWh) Ingen

Tabell 10.8

Avgiftslegging av drivstoff, 2010. Kilde: Finansdepartementet, toll- og avgiftsvedtak 2010

2008). I Nederland ser man også på slike avgiftssys-
temer for de andre kjøretøygruppene. For å redusere 
flytrafikken eller overføre den til mindre utslippsin-
tensive transportformer kan billettprisene økes, ved å 
øke drivstoffavgiftene eller landingsavgiftene, slik at 
insentivet for å ta fly reduseres.
Nivået på CO2-avgift som er nødvendig for å nå det 
nasjonale utslippsmålet varierer i de ulike virkemid-
delmenyene for alle sektorene samlet, presentert i 

del D, mellom 1 200 og vel 3 000 kr/tonn CO2, 
avhengig av blant annet hvilke sektorer som ilegges 
avgiften. 

Kjøretøyer: I transportmodellberegningene er 
det forutsatt økninger i drivstoffprisen (henholdsvis 
20, 60, 100 og 200 prosent) som vil øke kostna-
dene ved bilkjøring betydelig. Økte drivstoffavgifter 
representerer et stort potensial, men gir raskt økende 
kostnader per tonn, beregnet til mellom 2 500 og 
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5 200 kroner per tonn, som er relativt høye sam-
menliknet med øvrige tiltak i sektoren. En dobling 
av drivstoffprisen ved hjelp av CO2-avgiften tilsvarer 
oppimot en 20 ganger så høy avgift som i dag (eller 
en råoljepris på i overkant av 300 dollar per fat ved 
dagens avgiftsnivå). Ved starten av en eventuell 
opptrapping av avgiften bør det gis klare signaler om 
dette, slik at aktørene får tid til å tilpasse seg et nytt 
avgiftsnivå. 

I tillegg er det beregnet virkninger av økning av 
drivstoffavgiften på bilparkens sammensetning og 
utslippet fra hvert kjøretøy. Høyere drivstoffavgift 
eller CO2-avgifter vil gjøre det lønnsomt å investere 
i bensin- og dieselkjøretøyer med lavere spesifikke 
utslipp, og eventuelt også framskynde utskiftingen 
av eldre kjøretøyer noe. Resultatene viser en betyde-
lig effekt ved 60 prosent vekst i drivstoffprisen. 

Fly: dyrere flybilletter (for eksempel ved å øke 
CO2-avgiften eller landingsavgiften) kan begrense 
flybruken og påvirke passasjerer til å velge mindre 
utslippsintensive transportmidler. En dobling av fly-
prisen er grovt anslått å utgjøre en utslippsreduksjon 
i størrelsesorden 200 000 tonn. Kostnaden er bereg-
net til om lag 4 600 kroner per tonn, men bereg-
ningen er usikker. Transportmodellberegningene 
indikerer imidlertid at en vesentlig økning i avgifts-
nivå må til for at tiltaket skal gi effekt. Etterspørselen 
etter fritidsreiser er relativt prisfølsom, mens etter-
spørselen etter reiser betalt av arbeidsgiver er mindre 
prisfølsom. Høy drivstoffpris vil i utgangspunktet 
også gi flyselskapene insentiver til mer effektiv drift, 
og kunne påvirke flåtesammensetningen. 

Skipsfart: økt drivstoffpris vil kunne føre til en 
overgang fra sjø- til vegtransport, noe som ikke er 
ønskelig. Imidlertid vil det samtidig kunne føre til 
effektivisering av skipene. Disse virkningene er ikke 
beregnet. 

Engangsavgift
En større dreining mot av kjøp av bensin- og diesel- 
kjøretøyer med lavere utslipp kan oppnås ved en 
ytterligere differensiering av engangsavgiften. 
Erfaringene med slik differensiering har så langt vært 
gode, og beregninger viser at ytterligere differensier-
ing, sammen med høye drivstoffavgifter, vil bidra 
til at mer effektive kjøretøyer introduseres raskere i 

det norske markedet. Som følge av EUs nye krav til 
utslippene fra nye personbiler, vil imidlertid effek-
tene av ytterligere differensiering av engangsavgiften 
bli mindre i årene framover, fordi det blir mindre 
forskjell mellom bilens utslipp når gjennomsnittsut-
slippet reduseres. 

Det er anslått at en forventet effektivisering av 
bilparken vil bidra til en utslippsreduksjon på om lag 
400 000 tonn CO2 i 2020 til en kostnad på under 
200 kroner per tonn. Det er et svært kostnadseffek-
tivt tiltak, sammenliknet med andre tiltak i sektoren. 
I tillegg vil introduksjon av bedre bildekk, som også 
er et effektiviseringstiltak, føre til ytterligere reduk-
sjon, på noe over 100 000 tonn. 

Lavere kjøpspriser på bensin- og dieselbiler 
vil isolert sett gjøre det relativt mindre lønnsomt 
å introdusere biler basert på alternativt drivstoff. 
Ladbare hybridbiler og biler basert på biodrivstoff 
kan gis ytterligere reduksjoner i kjøpsavgiftene for 
blant annet å opprettholde konkurranseforholdet 
til bensin- og dieselbiler. Dette kan være nødvendig 
for å sikre rask introduksjon av disse kjøretøyene i 
markedet. 

Kilometeravgift/vegavgift
En form for kilometeravgift eller vegavgift er 
et mulig alternativ til drivstoffavgift dersom en 
skal begrense generell bilbruk. Virkemiddelet 
kan innføres av Norge uavhengig av andre land. 
Finansdepartementet utreder en vegavgift for tunge 
kjøretøyer, hvor ulempene bilene påfører miljøet i 
form av støy, luftforurensning og ulykker verdsettes 
ulikt avhengig av om de skjer i eller utenfor byer. 

Veg-/køprising
Betegnelsen køprising brukes om et avgiftssystem 
som har til hensikt å regulere trafikken i rushtiden, 
for dermed å redusere køproblemene, bedre fram-
kommeligheten og skape et triveligere bymiljø. 
Køprising er mest aktuelt i byer med mye trafikk og 
køproblemer. Køprising er en variant av vegprising. 
Køprising er ikke innført i Norge i dag, men det er 
under vurdering i flere byer. For å finansiere ulike 
transportprosjekter, kreves det flere steder i landet 
inn bompenger. Lovbestemmelsen i vegtrafikklo-
ven § 7a om vegprising er enda ikke satt i kraft. 

KAPITTEL 10 – Transport
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Her framgår det at vegprising kun kan innføres 
dersom de berørte kommuner og fylkeskommuner 
gir tilslutning til dette. Departementet kan i særlige 
tilfeller pålegge de berørte kommunene og fylkes-
kommunene å innføre vegprising. Innføring av 
vegprising skal vedtas av Stortinget. 

Lokal bruk av rushtidsavgift for å redusere 
køene i de større byene kan være et effektivt tiltak 
for å redusere bilkøer og ulempene forbundet med 
disse, jamfør erfaringer med vegprising i Stockholm. 
En slik avgift kan også bidra til redusere CO2-
utslippene, dersom den reduserer biltrafikken og 
ikke bare vrir trafikken mot tider på døgnet med 
mindre kø. Dersom en høy CO2-avgift på drivstoff 
vurderes å ha uakseptable negative virkninger i dis-
triktene, kan en alternativ løsning for eksempel være 
et system med lavere drivstoffavgift, kombinert med 
vegprising i sentrale strøk hvor en har alternativer i 
form av kollektivtransport. 

I denne analysen er effekten av en dobling 
av takstene i bomringene kombinert med inter-
citytog og langrutebuss beregnet, jamfør omtalen 
av transportmodellberegningene. Potensialet for 
utslippsreduksjon er beregnet til 90 000 tonn CO2-
ekvivalenter. Dette representerer imidlertid trolig 
ikke det fulle potensialet ved tiltaket. 

Investeringer, subsidier og tilskudd til mer 
tklimavennlige transportalternativer 
Subsidier og offentlige investeringer kan gjøre klima-
vennlige transportalternativer mer tilgjengelig og 
billigere. Ettersom støtten bidrar til lavere priser på 
transport, vil den kunne føre til mer reiseaktivitet, 
noe som isolert sett kan bidra til høyere utslipp.

Sykkel og gange: Økt CO2-avgift vil isolert sett 
gjøre det mer lønnsomt å gå og sykle, mens bygging 
av gang- og sykkelveger vil gjøre dette mer attraktivt. 
Beregninger viser at en dobling av sykkelandelen 
kan oppnås ved å bygge sammenhengende hoved-
nett for sykkel i byer og tettsteder med mer enn 5 
000 innbyggere, bedret drift og vedlikehold, samt 
informasjon og kampanjer. Dette vil kunne gi en 
utslippsreduksjon i størrelsesorden 145 000 tonn 
CO2 i 2020, og er beregnet å være samfunnsøkono-
misk lønnsomt. 

 

Kjøretøyer: subsidier eller avgiftslette er aktuelt for å 
fremme innføring av kjøretøyer med lavere utslipp. 

Kollektivtransport: Støtte til kollektivtran-
sport medfører at kollektivtilbudet blir billigere, 
slik at flere passasjerer vil kunne velge å gå over 
til kollektivtransport i stedet for å kjøre privatbil. 
Belønningsordningen har blitt et viktig insentiv 
for kommunene til å utvikle kollektiv- og sykkel-
tilbudet, der det samtidig stilles krav til å redusere 
biltrafikken for å få midler. Ordningen kan utvides. 
Investeringene i kollektivfelt, knutepunkter, holde-
plasser med videre kan økes.

Jernbane: Jernbane er den mest energieffektive 
transportformen, og en overgang fra andre trans-
portformer til jernbane gir god effekt på klimagass-
utslipp. I transportmodellberegningene er det lagt til 
grunn en vesentlig utbygging av jernbanetilbudet. 
Dette krever store investeringer, langt utover ram-
mene i NTP 2010–2019. Beregningene viser imid-
lertid at utbygging av tilbud i seg selv gir minimale 
reduksjoner i CO2-utslipp, såfremt det ikke kom-
bineres med restriktive virkemidler på kjøretøyer/
fly. Overgang til biodrivstoff eller elektrifisering 
av strekninger som i dag kjøres på diesel er mulige 
tiltak for å redusere dagens utslipp fra jernbane. 
Elektrifisering er avhengig av offentlige bevilgninger 
for å bli realisert.

Godstransport: Økte transportkostnader på veg 
som følge av økt CO2-avgift vil gjøre det mer lønn-
somt å overføre godstrafikk fra veg til sjø og bane, 
men ulike hindre i form av terminalkapasitet og 
kapasitet i sporet vil føre til at dette potensialet ikke 
realiseres uten omfattende investeringer. Utbygging 
av jernbanenettet kan øke kapasiteten i sporet og 
gjøre det lettere å overføre godstransport fra veg til 
bane. I NTP 2010–2019 ligger det en dobling av 
kapasiteten for godstransport på jernbane. I denne 
analysen inngår en tredobling av kapasiteten innen 
2030. Utbygging av terminaler med videre for 
omlasting av gods mellom veg og bane/sjø og styring 
av arealbruken, vil også på sikt være viktig for å få 
mer gods over på jernbane og sjø. 

En bedre samordning av varetransporten kan 
redusere det totale transportbehovet. Aktuelle virke-
midler for å legge til rette for dette er: 
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• tilskudd til prosjekter for utvikling av samar-
beidsløsninger

• FoU-midler til standardisering av transportdo-
kumenter og informasjonsflyt mellom aktørene i 
transportbransjen

• bistand til innføring av ny teknologi for måling 
og rapportering av kjøretøykilometer og lastut-
nyttelse

• sterkere fylkeskommunal eller statlig styring av 
arealdisponeringen i kommunene

Økonomiske virkemidler for å stimulere til 
teknologisk utvikling og implementering
Kjøretøyer: Økt CO2-avgift vil gjøre det mer lønn-
somt for aktørene i bransjen å introdusere kjøretøyer 
basert på elektrisitet, biodrivstoff eller hydrogen og 
å bygge opp forsyningssystemer for disse. Dersom 
kostnadene ved å introdusere de alternative drivstof-
fene er høyere enn CO2-avgiften, vil tiltaket i de 
fleste tilfeller ikke bli gjennomført, fordi det ikke 
er konkurransedyktig. Det kan derfor i en startpe-
riode være behov for økonomisk støtte til å bygge 
opp distribusjon av nye drivstoffer og til å redusere 
ekstrakostnadene for kjøretøyene. Rask introduksjon 
kan skje gjennom støtte til utbygging av ladestasjo-
ner, eventuelt også til å forsterke strømnettet dersom 
eller når hurtiglading blir aktuelt. Tilsvarende kan 
oppbygging av forsyningskjeder for rent biodriv-
stoff og hydrogen skje raskere dersom det offentlige 
gir økonomisk støtte. Hydrogen kan bli vanskelig 
å introdusere uten offentlig støtte til utbygging av 
infrastruktur.

Fly: Gjennomføringen av tekniske tiltak i denne 
sektoren er i all hovedsak avhengig av teknolo-
giutviklingen internasjonalt. Utviklingen av mer 
energieffektive fly og mulighetene for å blande inn 
biodrivstoff er viktige eksempler på dette. Ny tekno-
logi vil i hovedsak bli utviklet uavhengig av virke-
middelbruken i Norge, og når selskapene kjøper nye 
fly, vil det uansett være siste tilgjengelige teknologi 
som velges. 

Skipsfart: Diverse energieffektiviseringstiltak, 
fartsreduksjoner, rengjøring av skrog og propeller, 
samt bruk av landstrøm i havner, er aktuelle tiltak 
for skipsfarten. Til sammen er disse tiltakene anslått 
å kunne gi utslippsreduksjoner på om lag 400 000 

tonn CO2-ekvivalenter eller mer. Noen av tiltakene 
er lønnsomme med de forutsetningene som ligger 
til grunn her, og bør således kunne utløses gjennom 
målrettet informasjon eller andre virkemidler. 

Forsyning av landstrøm vil kreve investeringer. 
Det vil også være kostnader knyttet til utrustning av 
skip og havner for bruk, og levering av landstrøm. 
De fleste mindre fartøyer kan allerede motta lavspent 
landstrøm, og det er ikke påkrevd med betydelige 
investeringer for at disse skipene skal kunne motta 
landstrøm. Det er imidlertid en kompliserende 
faktor ved at det ikke er utarbeidet noen standarder 
for landstrøm og oppkobling mot land, slik at valg 
av standard og tilpasning av eksisterende anlegg kan 
kreve ytterligere investeringer. Påbud om bruk av 
landstrøm kan innføres, men bør avvente til det er 
enighet om internasjonale standarder for landstrøm-
stilkoblinger. 

Påbud om energieffektiviseringstiltak og ren-
gjøring vil være for vanskelig å kontrollere. Krav om 
SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) 
er imidlertid mulig, men det er lite ønskelig å sette 
særkrav til norske skip. Øvrige aktuelle virkemidler 
er subsidier/skattefritak og krav i kontrakter. 

Avskaffelse av dagens fritak fra mineraloljeav-
gift må eventuelt utredes nærmere med hensyn til 
konsekvenser for overføring av gods fra veg til sjø. Et 
CO2-fond er mulig for skipsfart så vel som for andre 
transportformer. 

Kvoteregulering
Det er bestemt at luftfart skal inkluderes i EUs 
kvotehandelssystem. En rekke faktorer, blant annet 
kvoteprisen, vil ha betydning for hvor stor utslipps-
reduserende effekt dette vil ha. Kvoteregulering av 
internasjonal skipsfart diskuteres, og kan også innfø-
res regionalt eller nasjonalt, for eksempel i EU eller i 
Norge. Kvoteregulering er et økonomisk virkemiddel 
som i utgangspunktet kan sikre kostnadseffektivitet 
og styringseffektivitet for å nå klimapolitiske mål. 
Administrasjonskostnader ved gjennomføring av 
et særnorsk kvotesystem for hele transportsektoren 
kan medføre at dette virkemiddelet ikke er det best 
egnede for å redusere utslippene.

KAPITTEL 10 – Transport
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10.10.2 Regulatoriske virkemidler 
Generelt om bruk av direkte reguleringer 
i transportsektoren
Utslipp fra kjøretøyer påvirkes av at EU setter krav 
gjennom reguleringer. Det er imidlertid vanskelig 
i praksis å påvirke transportomfang og transport-
middelfordeling gjennom direkte reguleringer. 
Begrensninger i enkeltaktørers reiseomfang ved bruk 
av begrensninger, personlige kvoter eller liknende er 
svært krevende å administrere i praksis, og vil fort bli 
oppfattet som urimelige inngrep i den enkeltes valg. 

Omsetningspåbud for biodrivstoff
Som nærmere omtalt i del C viser makroberegninger 
at CO2-avgiften må være på mellom 1 200 og 3 000 
kroner per tonn for å nå det nasjonale utslippsmålet 
i 2020. Dette nivået nærmer seg samme nivå som 
kostnadene knyttet til å introdusere biodrivstoff i 
det norske markedet. Aktørene i bransjen vil således 
kunne finne det lønnsomt å introdusere biodrivstoff 
uten krav om innblanding, særlig dersom de har 
forventninger om høye råoljepriser. Dersom en med 
stor grad av sikkerhet vil sikre en betydelig introduk-
sjon av biodrivstoff i transportsektoren, er imid-
lertid et påbud om omsetning et styringseffektivt 
virkemiddel. Ved krav om omsetning av 10 prosent 
biodiesel i diesel i vegtrafikken vil en kunne oppnå 
en utslippsreduksjon på nesten 1 million tonn CO2 
i 2020. Videre vil en kunne oppnå om lag 130 000 
tonn utslippsreduksjon ved innblanding av etanol i 
bensin i vegtrafikken. Kostnadene ved dette ligger 
på rundt 1 000 og 1 300 kroner per tonn CO2 for 
henholdsvis biodiesel og etanol. Ved innfasing av 
flexifuelbiler og E85 (høyt alternativ) vil en kunne 
oppnå en utslippsreduksjon på om lag 300 000 tonn 
CO2 til en kostnad på om lag 1 400 kroner per 
tonn i 2020. Dersom kravet om omsetning utvides 
til også å omfatte innblanding av biodiesel i kyst- 
og fiskeflåten, anleggsdiesel, jernbane og i luftfart 
(andregenerasjons biodrivstoff), er dette til sammen 
anslått å gi utslippsreduksjoner i størrelsesorden 650 
000 tonn CO2 til kostnader på mellom 800 og 1 
300 kroner per tonn CO2.  

Offentlige anskaffelser 
I henhold til Lov om offentlige anskaffelser skal 

det tas hensyn til miljømessige konsekvenser under 
planlegging av hver enkelt anskaffelse. Anskaffelse 
av transporttjenester og transportmidler er eksem-
pler på slike viktige produktgrupper hvor statlige og 
kommunale myndigheter kan sette krav til lavut-
slippsløsninger. Hvordan dette virkemiddelet kan 
styrkes er omtalt i kapittel 20.

Parkeringsregulering
Dette er både et økonomisk og et regulatorisk 
virkemiddel. Parkeringspolitikk er i hovedsak et 
lokalt ansvar, hovedsaklig regulert gjennom plan- og 
bygningsloven. Studier viser at parkeringsregulering 
i byer og tettsteder i form av begrensninger i antall 
parkeringsplasser som gjøres tilgjengelig, prising og/
eller skattlegging av gratis parkering hos arbeidsgiver, 
er effektive virkemidler for å begrense personbil-
trafikken. Regulering av private parkeringsplasser 
og beskatning av parkering på arbeidsplasser krever 
lovendringer. Maksimumsnormene for parkering 
kan tas i bruk i større grad av kommunene, den 
regionale parkeringspolitikken kan samordnes bedre, 
og det kan settes høyere og/eller differensierte parke-
ringsavgifter. Staten kan gi lovhjemmel til å innføre 
parkeringsavgifter på private parkeringsplasser, skat-
tefritak på arbeidsgiverbetalt kollektivtransport og 
fordelsbeskatning på arbeidsgiversubsidiert parkering 
(under vurdering). Beboerparkering er blant annet 
under utprøving i Oslo, med positive resultater. Det 
er også mulig å innføre «Parking Cash Out», der en 
tilbyr ansatte muligheten til å ta imot et skattbart 
kontantbeløp i stedet for gratis eller subsidiert parke-
ringsplass på jobben. 

Parkeringsregulering kan være generelt rettet, 
eller differensiert avhengig av bruker, kjøretøytype, 
tidsrom og geografisk område. I de gjennomførte 
transportmodellberegningene er det forutsatt en 
parkeringsavgift på kr 30 for alle arbeidsreisene i 
hele landet, samt en tripling av parkeringskostnaden 
for de ulike reisehensiktene i transportmodellen for 
utvalgte byer, kombinert med intercitytog og lang- 
rutebuss. Det er beregnet en utslippsreduksjon på 
600 000 tonn og en kostnad på 3 700 kroner 
per tonn.
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Arealplanlegging
Kommunal arealplanlegging kan være et virkemiddel 
for å redusere transportbehovet, endre transportmid-
delfordelingen og dermed redusere CO2-utslippene. 
Dette innebærer en lokalisering av boliger, arbeids-
sted, servicefunksjoner og kollektivknutepunkter 
som reduserer transportbehovet lokalt og regionalt. 
På kort og mellomlang sikt er lokaliseringen av boli-
ger og virksomheter gitt, og endringer i dette skjer 
i praksis kun gjennom lokalisering av nye bygg og 
ny infrastruktur. Slike endringer vil derfor ha effekt 
først mot 2030. Effektiv arealbruk når det gjelder å 
minimere transportomfang og øke kollektivtranspor-
tens andel kan kreve en sentralisering av bosettingen, 
noe som kan komme i konflikt med politiske mål 
om å beholde en spredt bosetting. Det kan også 
være konfliktfylt i forhold til andre mål. Kravene 
og mulighetene i plan- og bygningsloven kan trolig 
følges opp av kommunene og fylkeskommunene 
i større grad enn i dag. Staten kan følge opp kom-
munene, blant annet med tydelige føringer gjennom 
de nasjonale forventningene. Se ytterligere omtale 
av styrking av arealplanlegging som virkemiddel i 
klimapolitikken i kapittel 20.

10.10.3 Informasjon, kompetanse og forskning 
og utvikling (FoU) 
For å påvirke reisemiddelvalg har man sett gode 
resultater av å rette direkte informasjon mot tra-
fikanter. Ved å informere om utslippsreduserende 
effekter kan informasjon også i noen grad styrke 
effekten av andre virkemidler, slik som for eksem-
pel avgifter. Informasjon og kompetanse kan for 
eksempel være et viktig element for å utløse tiltak 
knyttet til økokjøring, aktiv mobilitetspåvirkning og 
samordnet varetransport. 

Av enkelttiltak innen aktiv mobilitetspåvirkning 
kan nevnes: kampanjer for bevisstgjøring av egen 
reiseatferd, bildeling, samkjøring, busskjøring for 
ansatte, parkeringsregulering på arbeidsplasser, flek-
sibel arbeidstid, komprimert arbeidsuke, hjemmear-
beid, videokonferanser, e-handel og transportplaner 
for virksomheter. For å få effekt av slike tiltak vil 
støtte eller tilskudd til samarbeidsprosjekter, FoU-
midler til nye løsninger og finansiering av pilotpro-
sjekter være aktuelt.

Det norske markedet vil i seg selv i de fleste tilfeller 
være alt for lite til å kunne gi tilstrekkelige insentiver 
til teknologiutvikling. Norge har imidlertid en rekke 
forsknings- og utviklingsmiljøer som utvikler klima-
vennlig teknologi innenfor samferdselsområdet og 
på andre områder. Utvikling av såkalt andregenera-
sjons biodrivstoff er et eksempel. Det er vanskelig på 
forhånd å vurdere hvilke teknologier eller områder 
som vil lykkes. Tildeling av støtte bør avgjøres ut fra 
en bred vurdering av alle aktuelle miljøer, på tvers av 
sektorer. Transnova gir tilskudd til markedsrettede 
prosjekter innenfor kjøretøyteknologi, drivstoff og 
miljøvennlig transport. Norges Forskningsråd gir 
støtte til forskning innenfor de samme områdene.
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