4. El-, hybrid- og hydrogenbiler
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4.1. Elbiler og hybridbiler
Hva dreier debatten seg om?
•

Bensin- og dieselmotorer er i dag svært effektive, men forbrenningsmotorens ulempe
er fortsatt utslipp av klima- og miljøgasser, selv om dette er mye lavere i dag enn selv
for få år siden. Fossilt drivstoff er heller ikke en fornybar ressurs.

•

For BIL er det viktig å synliggjøre det betydelige arbeidet verdens bilprodusenter
legger ned i å utvikle fremtidens biler, slik som hel- og delelektriske biler, samt
stimulere myndighetene til å tilrettelegge for ny teknologi gjennom avgiftssystemet.

Hva er sakens fakta?
•

Verdens bilfabrikker har redusert drivstofforbruket i dagens forbrenningsmotorer
betydelig gjennom motoreffektivisering. Nå legger de ned flere titalls milliarder dollar
i forskning og utvikling for å utvikle morgendagens drivstoff/energi, som hel- og
delelektriske biler.

•

Biler med hel eller delvis elektrifisering finnes i flere former; rene elbiler, ladbare
hybridbiler, hybridbiler og hydrogenbiler (Les mer hydrogenbiler i eget punkt om
dette).
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•

Hel- eller delelektriske biler har vært på markedet i mange år, men først de siste få
årene i store volumer. Over 100 000 elbiler ruller nå på norske veier20. El- og
hybridbiler har til sammen omtrent 40 prosent markedsandel .
21

•

Regjeringen har bestemt at lav- og nullutslippsbiler skal komme økonomisk bedre ut
enn tradisjonelle bilmodeller.22
o Det legges nå opp til at avgiftsfordelene for nullutslippsbiler skal beholdes ut
2020, men deretter gradvis fases ut
o Årsavgift innføres fra 2018 og 2020 med henholdsvis halv og full sats
o Det vurderes å erstatte fritaket for merverdiavgift for elbiler med en
tilskuddsordning som gradvis trappes ned
o Fritaket for engangsavgift forlenges til 2020
o Kommunene skal ha større frihet og innflytelse over de øvrige fordeler for
nullutslippsbiler som kjøring i kollektivfelt, fri parkering og tilgang til lading

Helelektriske biler
•

Elbilene har i løpet av de siste årene vært gjennom en betydelig utvikling mht.
rekkevidde, størrelse, sikkerhet, komfort og andre bilkvaliteter. Utvikling av
hurtiglading med tilhørende utbygging av infrastruktur har også gjort elbilen mer
konkurransedyktig.

•

Parallelt med denne utviklingen har prisen fra leverandørene falt. Prisfallet kommer
som følge av økt konkurranse i elbilmarkedet, og at teknologien etter hvert er blitt
mer moden. Elbilens store fordel er at den har nullutslipp av klima- og miljøgasser og
lave brukskostnader. Ulempen er høye produksjonskostnader, som i dag
kompenseres gjennom avgiftsfritak, relativt kort rekkevidde og begrenset
modellutvalg.

Antall registrerte elbiler i Norge
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2008

•

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Selv om det stadig utvikles batterier med større kapasitet, vil rekkevidde og ladetid
være en begrensning også fremover. Det er derfor en viss usikkerhet om hva som vil
skje med elbilbruken hvis særordningene fjernes eller svekkes.

20

Elbil.no, 2015
http://www.ofvas.no/bilsalget/category404.html
22
Regjeringen, 2015
21
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•

Norge er det landet i verden med klart høyest andel elbiler, og i rent antall ble det
også solgt flere elbiler i Norge enn i noe annet europeisk land i 2016:

Elbiler solgt i Europa 2016
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•

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler solgt i Norge i 2016 var 93 g/km. Tar vi bort
elbilene fra nybilsalget ville tallet vært 110,8 g/km.

Figur 1 Figur 7 Utvikling i gjennomsnittlig CO2-utslipp i g/km for alle biler samlet og uten elbiler
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Hybridbiler
•

Hybridbiler er biler som både har en forbrenningsmotor og en el-motor. Disse har
vært på markedet i flere år.

•

Hybriden har ikke de samme rekkeviddebegrensningene som elbilene, men
batteriene lades bare med energi fra forbrenningsmotoren eller fra bremsekreftene
under kjøring. Det betyr at en vesentlig del av kjøringen skjer på fossilt drivstoff.

Ladbare hybridbiler
•

Som andre hybridbiler har disse også både forbrenningsmotor og elmotor. Her kan
imidlertid el-motoren lades på samme måte som på helelektriske biler. Dermed kan
de ladbare hybridbilene kjøre vesentlig lengre på strøm enn hybridene, men
kjørelengden varierer ganske mye fra modell til modell – fra ca. 30 km til 50 km.

•

Endringene i avgiftspolitikken det siste året (økt vektfradrag og CO2-fradrag for
ladbare hybrider) har bidratt til at ladbare hybrider ofte kommer gunstig ut
avgiftsmessig.

•

I april 2017 var 15 prosent av alle solgte biler i Norge ladbare hybrider. Salgsveksten
av denne typen bil har vært stor, noe som i stor grad skyldes endringene i
avgiftspolitikken og et bredere utvalg av attraktive modeller på det norske markedet
med ladbar hybridteknologi.

Hva mener BIL?
•

Verdens bilprodusenter investerer store summer i FoU for å utvikle morgendagens
fremdriftsteknologier. Fire av ti solgte biler er helt eller delvis elektrisk drevne, og
denne utviklingen vil forsterkes i årene som kommer. Det er likevel sannsynlig at biler
med forbrenningsmotorer vil dominere markedet i mange år fremover.

•

Fordi ny teknologi er kostbar å utvikle, vil lav- og nullutslippsbiler være dyrere enn
biler med forbrenningsmotorer i en innledende fase. Det er derfor viktig at
myndighetene bruker avgiftssystemet aktivt for å fase inn denne typen biler raskt,
slik det er gjort med elbilen. Allikevel er det langt fra alle bilister som er best tjent
med en hydrid- eller elbil. Kjører man for eksempel lengre strekninger, eller med tung
last kan en dieselbil ofte være den beste løsningen.

•

Dagens avgiftsfordeler for null- og lavutslippsbiler bør videreføres til 2020. På sikt må
vi ha et teknologinøytralt avgiftssystem der utslippene er utslagsgivende, og hvor
samme utslipp gir samme avgift uavhengig av om de lave utslippene er oppnådd på
den ene eller andre måten.

Eksempel
Norge er det landet i verden med høyest elbilandel ift. folketallet. Over 100 000 elbiler ruller
nå på veiene. Bilprodusenter legger verdenslanseringer av nye elbiler til Norge. Politikere og
veg- og klimamyndigheter fra alle verdens hjørner kommer til Norge på studietur. Hvordan
har dette skjedd?
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Svaret finnes først og fremst i en svært aktiv politikk fra norske myndigheters side. Fullt
moms- og avgiftsfritak, muligheter til å kjøre i kollektivfeltet, gratis bompengepassering og
gratis parkering er de viktigste tiltakene som er tatt i bruk.

4.2. Hydrogenbiler
Hva dreier debatten seg om?
•

For å lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet må vi gradvis omstille
transportsektoren fra fossil til fornybar energi. Innfasing av nullutslippsteknologi som
hydrogenelektriske biler kan spille en viktig rolle i dette, særlig for reduksjon av
utslipp fra tyngre kjøretøy

•

Bilen vil være en del av lavutslippssamfunnet. For BIL er det viktig å få synliggjort det
betydelige arbeidet verdens bilprodusenter nedlegger i å utvikle fremtidens drivstoff,
stimulere myndighetene til å tilrettelegge for ny teknologi gjennom avgiftssystemer
og bygge ut nødvendig infrastruktur.

•

Utviklingen av batterielektriske biler har gått svært raskt, og denne utviklingen må
ses i sammenheng med utviklingen av hydrogenbiler. Batterier blir stadig lettere,
kraftigere og går raskere å lade. Det ligger allikevel fortsatt et stort potensiale i
utviklingen av hydrogenbiler, og kanskje spesielt når det gjelder tyngre kjøretøy der
ren batterielektrisk drift foreløpig vil kreve svært store og tunge batterier som både
er dyre og som ”stjeler” fra nyttelasten til kjøretøyene.

Hva er sakens fakta?
•

Verdens bilfabrikker har investert flere titalls milliarder dollar i FoU for å utvikle
morgendagens drivstoff, slik som hydrogen. Produksjonskostnaden for hydrogenbiler
er blitt redusert med 95 prosent de siste årene.
23

23

•

Hydrogen kan produseres fra vann, biogass eller naturgass. Mesteparten av dagens
produksjon kommer fra naturgass. I Norge kan det lages ved hjelp av vann og energi.

•

En hydrogenelektrisk bil omdanner hydrogengass i en brenselcelle til elektrisk energi
ved hjelp av oksygen fra lufta. De eneste utslippene fra prosessen som foregår inne i
brenselcellen er rent vann. Hydrogenelektriske biler er dermed en form for elektrisk
bil. Forskjellen er at mens «elbilen» henter strøm fra et batteri, henter
«hydrogenbilen» strøm fra brenselcelle/hydrogen.

•

De store fordelene med en hydrogenelektrisk bil er at den er nesten lydløs, luktfri,
fylles på 4-5 minutter og har tilsvarende rekkevidde som biler med fossilt drivstoff
(600-700 km). Rekkevidden reduseres heller ikke på vinterstid, og bilen slipper ikke ut
partikler som påvirker luftkvaliteten. Komfort, sikkerhet og ytelse er på lik linje med
bensin- og dieselbiler.

ZERO, 2015
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•

Det er anslått at fylling av hydrogen i startfasen vil koste ca. ni kroner per mil, og vil
kunne synke hvis omsetningen øker. Utetemperatur, bruk av elektrisk utstyr i bilen
og kjørestil vil påvirke forbruket og rekkevidden.

•

I dag er hydrogenelektriske biler dyrere enn masseproduserte bensin- eller
dieselbiler, fordi de er helt nye på markedet og foreløpig blir bygget i små serier. Hvis
de hydrogenelektriske bilene blir laget i større skala vil kostnaden synke på samme
måte som annen ny teknologi. Når teknologien er moden for massemarkedet vil
bilene være lettere, billigere, mer effektive og kompakte og få lengre levetid.

•

Noen bilprodusenter har allerede lansert sine første serieproduserte
hydrogenelektriske biler, men det er fortsatt snakk om små salgsvolumer. Det er
heller ikke mange steder man kan fylle hydrogen på bilen.

•

Hydrogenelektriske biler egner seg - i motsetning til batterelektriske biler - særlig
godt til tyngre kjøretøy og fartøy slik som busser, lastebiler og skip. Prisen på
hydrogenelektriske busser har blitt halvert de siste årene og disse har blitt prøvd ut i
Oslo. Utprøving av hydrogendrevne lastebiler og andre nyttekjøretøy har blant annet
blitt gjort i et nytt prosjekt hos Asko og Posten i Trondheim.

•

En bred utbredelse av hydrogenelektriske biler vil kreve gunstige avgiftsvilkår ved
markedsintroduksjon. Ikke minst vil det fordre en stor utbygging av infrastrukturen. I
dag har Norge kun fem hydrogenstasjoner – i Drammen, Lillestrøm, Grenland,
Gaustad og Økern. Introduksjonsraten for batterielektriske biler i Norge viser at
utviklingen går raskt når forholdene ligger til rette for det.

•

En analyse fra ZERO fra 2014 viser at en tidlig infrastruktur på 23 store
hydrogenstasjoner vil kunne være nok til å forsyne 10 000 biler med hydrogen. Dette
vil anslagsvis koste 700 millioner kroner. Over halve investeringen må være statlig.
Ved en slik investering mener ZERO at man har en tilstrekkelig kundemasse til å
skape et kommersielt marked, og at videre utbygging vil kunne basere seg på
markedsmessige vilkår.130

Hva mener BIL?
•

Verdens bilprodusenter investerer nå store summer i FoU for å utvikle morgendagens
drivstoff, slik som hydrogen.

•

Utviklingen av batterielektriske biler har imidlertid gått svært raskt, og denne
utviklingen må ses i sammenheng med utviklingen av hydrogenbiler. Batterier blir
stadig lettere, kraftigere og går raskere å lade.

•

Det ligger allikevel fortsatt et stort potensiale i utviklingen av hydrogenbiler, og
kanskje spesielt når det gjelder tyngre kjøretøy der ren batterielektrisk drift foreløpig
vil kreve svært store og tunge batterier som både er dyre og som ”stjeler” fra
nyttelasten til kjøretøyene.

•

For å nå målene om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nybilsalget på 85 gram per
kilometer i 2020 og 40 prosent kutt i utslippene fra veitrafikken innen 2030 er vi
avhengig av en rask innfasing av nullutslippsbiler.

•

Fordi ny teknologi er kostbar å utvikle, er hydrogenelektriske biler dyrere enn biler
med forbrenningsmotorer i en innledende fase. Det er derfor viktig at myndighetene
Faktaark laget av Bilimportørenes Landsforening (BIL). Dokumentet er sist endret 23.06.2017.
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bruker avgiftssystemet aktivt for å legge til rette for innfasing av slike biler på det
norske markedet, slik det er gjort med elbilen. På den måten vil Norge lykkes med å
nå sine klimamål og -forpliktelser.

Eksempel
Markedsintroduksjonen av elbilene har vært vellykket takket være en politisk vilje til å få til
et grønt skifte. I dag kjører det over 100 000 batterielektriske biler på norske veier. Skal vi
lykkes like godt med hydrogenelektriske biler, må infrastrukturen bygges ut og
hydrogenbilene må beholde sine gunstige avgiftsvilkår når det kommer flere av dem på
markedet.
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