
Ny normal for kollektivtransporten – oppdrag om 
bruksfordeler for elbiler i byområdene

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet innebærer å 
foreta vurderinger av: 

• Elbilenes bruksfordeler i byområder, herunder 
hvordan endringer/innstramminger i bruksfordelene 
vil påvirke elbilers konkurransekraft i forhold til 
kollektivtransporten og fossile kjøretøyer

• Hvordan eventuelle forslag vil påvirke innfasing av 
elbiler fremover

• Hvordan endringer/innstramminger i bruksfordelene 
vil påvirke finansieringsgrunnlaget i bompenge-
prosjekter i og i nær tilknytning til byområder

• Klima- og miljømål og transportpolitiske mål i 
byområdene, herunder nullvekstmålet



Nullvekstmålet

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved 
at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. 
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Fortsatt sterk satsing på byområdene

Følge opp inngåtte avtaler og 
legge til rette for å reforhandle 
avtalene på sikt

• Osloområdet

• Bergensområdet

• Trondheimsområdet

• Nord-Jæren 

Legge til rette for å inngå 
nye byvekstavtaler 

• Kristiansandsregionen

• Buskerudbyen

• Grenland

• Nedre Glomma

• Tromsø

Ny tilskuddsordning for klima-
og miljøvennlig byutvikling og 
god framkommelighet 

• Bodø

• Ålesund

• Haugesund

• Arendal-Grimstad

• Vestfoldbyen (Tønsberg, 
Sandefjord og Larvik)

Byvekstavtalene har gitt et løft og en tydelig retning for areal- og transportpolitikken

Totalt 80,1 mrd. kr. til byområdene i NTP 2022-2033



Betydning for elbilens konkurranseforhold

Bompengetakster:

● Analyser viser at å redusere bruksfordelene for elbil vil gi en 
overgang til andre transportformer (kollektiv/sykkel/ gange). 
Biltrafikken vil reduseres noe

● En gradvis utfasing av bompengefordelene for elbiler på 
strekningsvise prosjekter i byområdet vil trolig ikke påvirke 
elbilholdet i særlig grad

Kollektivfelt:

● Det er klare fremkommelighetsproblemer for busser i 
kollektivfelt, men omfanget varierer fra by til by

● Erfaringer tilsier at det gir god effekt å begrense 
tilgjengeligheten for elbil til å gjelde elbil med passasjer 

Parkeringsplasser for elbil:

● Offentlige parkeringsplasser er det i dag opp til den enkelte 
kommune å regulere

● Effekten av å regulere parkeringstakstene for elbil anses å 
være forholdsvis liten



Betydning for innfasing av elbiler fremover

● Beregninger viser at de totale kostnadene for 
elbilbrukere er noe lavere enn for andre biler. 

● Reduksjon i totale kostnader for elbiler betyr at 
nedtrapping av noen av elbilfordelene kan starte uten at 
det reduserer disse bilenes konkurransekraft vesentlig.

● Dersom alle fordeler for elbilene kuttes ut vil det, for 
noen av bilholdsmodellene som det er gjort beregninger 
av, igjen bli billigere både å kjøpe og eie biler med 
forbrenningsmotor. 

● Miljødirektoratet har gjennomført en analyse av 
privatøkonomisk lønnsomhet ved å kjøpe elektriske 
kjøretøyer istedenfor bensin- eller dieseldrevne 
kjøretøyer. 

● Oppsummert viser analysen at bompengefritaket ikke er 
avgjørende for elbilens lønnsomhet sammenlignet med 
bensinbiler i innkjøp.



1. Elbiler betaler en takst på inntil 70 pst. av taksten 
for fossilbiler. Dette gjøres så raskt som mulig. 

2. Lik takst for elbil og fossilbil fra 2025, men med 
forbehold om at vi når målet om at alle nye biler 
skal være nullutslipp i 2025. Dette gjelder både 
bomringer og bompenger i veiprosjekter.

3. Retten for elbiler til å kjøre i kollektivfeltet bør
begrenses og over tid fjernes.

4. Parkeringstakster på offentlige parkeringsplasser 
anbefales fortsatt å være opp til den enkelte 
kommune å regulere.

Anbefalinger fra Statens vegvesen



Pressekonferanse elbil-fordeler

Spørsmål sendes til: pressevd@vegvesen.no


