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1. Innledning
Bil- og transportnæringen i Norge omsetter for over 300 milliarder kroner i året og har ca.
140.000 ansatte. Dette gjør næringen til en av landets desidert største og viktigste. Samtidig
er veitrafikken den dominerende transportåren i Norge – både når det gjelder mennesker og
gods. Bransjen skaper dermed store verdier i andre sektorer i samfunnet – enten det er
ambulansen som redder liv, bussen som bringer elevene til skolen, vogntoget som frakter
laks til Europa eller personbilen som får folk på arbeid.
Til tross for bilens svært mange positive samfunnsbidrag, har debatten om bil og veitrafikk
likevel svært ofte et negativt fortegn med fokus på klimautslipp, lokal forurensning,
trafikkulykker, køer og dårlige veier. Negative samfunnsbidrag fra en bransje skal selvsagt
tas på største alvor. Likevel må det kunne sies at bilens mange positive sider er
underkommunisert.
Samfunnsdebattens skjeve bilde av veitrafikken preger det politiske fokuset på sektoren, og
er en viktig årsak til at Norge har lavere bevilgninger til samferdsel og høyere bilavgifter enn
andre europeiske land. Bilimportørenes landsforening (BIL) mener derfor det er viktig å
synligjøre næringens betydelige verdiskaping og høye sysselsetting bedre enn i dag. Det er
også viktig å bidra til at debatten om klimautslipp, lokal forurensing og veisikkerhet er preget
av fakta og basert på kunnskap om kjøretøyenes reelle teknologiske utvikling.
BIL har således to hovedformål med dette dokumentet:
1. Å synliggjøre bil- og transportnæringens positive samfunnsbidrag i form av et
samfunnsregnskap (kapittel 2) som viser næringens verdiskaping og sysselsetting.
2. Å vise hvordan bilprodusentene løpende bedrer trafikksikkerheten og reduserer
utslippene av klima- og miljøgasser gjennom ny teknologi, samt peke på hvordan
dette kan forseres ytterligere gjennom en raskere utskifting av gamle biler med nye
og mer miljøvennlige og trafikksikre alternativer. Dette er nedfelt i BILs bilpolitiske
program (kapittel 3).
BIL har i mange år hatt en tydelig stemme i avgiftspolitiske spørsmål og i returordningen for
vrakede biler (Autoretur). Gjennom dette dokumentet er målet at BIL skal bli en mer sentral
stemme på flere områder i samfunnsdebatten til beste for medlemmene.
I denne sammenheng er BIL opptatt av å utnytte de mange bilpolitiske tidsvinduene som
kommer i 2012. Regjeringen har ikke minst varslet en helhetlig gjennomgang av avgiftssystemet i løpet av året. Videre kommer det en stortingsmelding om klimatiltak, samtidig som
Vegdirektoratet og Klifs rapport om lokal luftforurensning i byene skal følges opp. Samtlige
politiske partier har også startet arbeidet med nye partiprogrammer frem mot valget i 2013.
Utarbeidelsen av BILs samfunnsregnskap og bilpolitiske plattform har vært underlagt en bred
organisasjonsmessig behandling etter at dokumentet ble initiert av BILs styre den 17. juni
2011. Hovedlinjene i dokumentet ble diskutert på BILs rådsmøte 24. november 2011 og fikk
da bred tilslutning.
Det er BIL avgiftsgruppe som har ført dokumentet i pennen. Avgiftsgruppen har bestått av:






Stein O. Håvelsrud, Harald A. Møller (leder)
Lars-Erik Årøy, Toyota Norge
Arne Lyslo Kristiansen, Bertel O. Steen
Roy Dalen, Norsk Scania
Øystein Herland, Volvo Personbiler
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Magnus Brask Rustad, Motorgruppen
Anders Henni, Honda
Jan Kåre Holmedal/Stian Thrane, Subaru Norge
Tore Lillemork, BIL
Erik Andresen, BIL

Prosessen er fasilitert av Jan Glendrange fra rådgivningsselskapet Zynk.
Oslo, 16. april 2012
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2. Bilbransjens samfunnsregnskap
Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i
folks bevissthet. Et eksempel på dette er at søkeordet “bil” gir 211 millioner treff på Google.
Til sammenligning gir andre viktige ord som “menneske” ca. 14 millioner treff, “sykehus“ 13
millioner og “politikk” 11 millioner.
Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt fortegn og fokuserer på forhold
som klimautslipp, lokal forurensning, trafikkulykker, køer og dårlige veier. Dette er selvsagt
viktige debatter som må tas på største alvor. Likevel må det kunne sies at bilens mange
positive sider blir underkommunisert.
Det finnes knapt en bransje som de siste 100 årene har forandret samfunnet mer, og som i
større grad har bidratt til økonomisk vekst, og dermed til velstandsforbedringer, enn
bilbransjen. Personbiler, lastebiler og busser er i de fleste sammenhenger verdens mest
effektive transportmidler, og veitrafikken er en forutsetning for all handel og for et moderne
arbeidsliv og bosettingsmønster.
Den globale bilindustrien omsetter for over 15.000 milliarder kroner i året. Hvis bilindustrien
hadde vært et land, ville det dermed ha vært verdens 6. største økonomi. Men bilbransjens
største verdiskaping ligger ikke i de direkte effektene som bilindustrien gir i form av
arbeidsplasser og økonomisk overskudd. Den største effekten er indirekte. Effektiv transport
skaper store verdier i alle andre deler av nærings- og samfunnslivet.

2.1 Bilen er Norges viktigste transportmiddel
Tall fra SSB viser at personbilen er det dominerende transportmiddelet i Norge og står for
omtrent 75 prosent av all persontransport. Videre skjer omtrent 50 prosent av all
godstransport på vei (sett bort fra kontinentalsokkelen). Veitrafikkens samlede bidrag til
verdiskaping og sosial livsutfoldelse er således betydelig.
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. Kilde: SSB

2.2 Bil- og transportnæringen skaper store verdier
BIL har ved hjelp av SSBs næringsstatistikk for 2009 tatt ut en del nøkkeltall for bilbasert
næring i bred forstand. Selv om 2009 ikke var noe godt år for næringen på grunn av
finanskrisen, hadde bil- og transportnæringen likevel en samlet omsetning på over 300
milliarder kroner. Næringen sysselsetter nærmere 140.000 mennesker og utbetaler nær 50
milliarder kroner i lønninger.
2.2.1. Bilbransjen (import, salg, verksted og deler)
Sektor
Omsetning
DriftsInvestering
resultat
Handel med
98,2 mrd
N/A
209 mill
motorvogn
Vedlikehold/
28,2 mrd
N/A
500 mill
reparasjon
Deler/
22,6 mrd
N/A
135 mill
utstyr
Totalt
149,0 mrd
N/A
844 mill
2.2.2 Transport og spedisjonstjenester, veitrafikk
Sektor
Omsetning
DriftsInvestering
resultat
Godstransport
39,5 mrd
4,9 mrd
1,2 mrd
på vei
Passasjertransport på vei
Andre transporttjenester (lager,
spedisjon, etc)

Totalt

20,0 mrd
54,9 mrd
114,4 mrd

Ansatte

Lønn

14.000

6,3 mrd

22.500

8,8 mrd

7.000

2,8 mrd

43.500

17,9 mrd

Ansatte

Lønn

30.200

10,0 mrd

4,3 mrd

1,35 mrd

33.500

8,8 mrd

9,7 mrd

6,9 mrd

16.100

7,0 mrd

18,9 mrd

9,45 mrd

79.800

25,8 mrd
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2.2.3 Servicehandel
Sektor
Omsetning
Bensinstasjon
Totalt

46,5 mrd
46,5 mrd

Driftsresultat
N/A
N/A

2.2.4. Totalt – bil og transportnæringen
Sektor
Omsetning
Driftsresultat
Bilbransje
149,0 mrd
N/A
Transport
114,4 mrd
18,9 mrd
Bensinstasjon
46,5 mrd
N/A
Totalt
309,9 mrd
N/A

Investering

Ansatte

Lønn

220 mill
220 mill

15.300
15.300

3,2 mrd
3,2 mrd

Investering

Ansatte

Lønn

844 mill
9,45 mrd
220 mill
10,5 mrd

43.500
79.800
15.300
138.600

17,9 mrd
25,8 mrd
3,2 mrd
46,8 mrd

Kilde: SSB, Statistikkområde 10 Næringsvirksomhet, 2009
T

Bil- og transportnæringen – like mange ansatte som i Bergen by


Bil- og transportnæringen (bilbransjen, transportnæringen, bensinstasjoner) omsetter
for mer enn 300 milliarder kroner i året. Det er mye mer enn selv Norges største
bedrifter. Faktisk omsetter næringen for like mye som det Telenor, Norsk Hydro,
Orkla, DNB, Norske Skog og Tine gjør til sammen.



Bil- og transportnæringen sysselsetter ca. 140.000 personer. Det er flere mennesker
enn det bor i Stavanger og det er flere arbeidstakere i næringen enn det er
arbeidstakere i Bergen.

Bilbransjen – større enn Norges største bedrifter


Bilbransjen (import, salg, verksteder, deler) omsetter for ca. 150 milliarder kroner i
året. Det er like mye som store, sentrale bedrifter som DNB, Tine, Norske Skog,
Gjensidige, Hafslund, Marine Harvest og Schibsted gjør til sammen.



Bilbransjen sysselsetter snaut 45.000 personer. Det er flere enn det bor i Ålesund
eller Sarpsborg, og det er flere arbeidstakere i bransjen enn det er arbeidstakere i
Drammen og Kongsberg til sammen.
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2.3 Verdiskapningen i ulike deler av bransjen
SSBs tall for bilbransjen er på et samlet, overordnet nivå. BIL har derfor på egenhånd også
kartlagt bilimportørenes verdiskaping gjennom å samle inn regnskapsdata fra medlemmene.
Ved hjelp av data som Bilforlaget har samlet i Brønnøysund, har vi også utarbeidet tall på
verdiskapingen hos merkeforhandlere og frittstående (merkeløse) verksteder.
2.3.1 Bilimportørenes verdiskaping, 2010 (25 bedrifter)
Nøkkeltall
Antall ansatte
Omsetning
Driftsresultat
Lønnskostnad
Selskapsskatt
Arbeidsgiveravgift
Skatt fra ansatte
Merverdiavgift
Skatter og avgifter totalt

Størrelse
2.000
33,8 mrd
4,2 mrd
1,2 mrd
355 mill
150 mill
355 mill
4,55 mrd
5,4 mrd

2.3.2. Merkeforhandlernes verdiskaping, 2010 (ca. 600 bedrifter)
Nøkkeltall
Størrelse
Antall ansatte
16.750
Omsetning
74,2 mrd
Driftsresultat
2,0 mrd
Lønnskostnad
8,6 mrd
Selskapsskatt
0,45 mrd

2.3.3 Frittstående (merkeløse) verksteder, 2010 (ca. 850 bedrifter)
Nøkkeltall
Størrelse
Antall ansatte
6.500
Omsetning
13,4 mrd
Driftsresultat
0,5 mrd
Lønnskostnad
2,75 mrd
Selskapsskatt
0,1 mrd
Merk at summen av tallene i punkt 2.3 ikke er direkte sammenlignbar med SSBs bransjetall i
punkt 2.2.1, dels fordi SSBs tall også omfatter enkelte andre segmenter i næringen, og dels
fordi tallene ikke er fra samme regnskapsår.
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2.4 Bilavgiftene finansierer mye offentlig velferd
Selv om bilavgiftene har blitt dreid noe mer i miljømessig retning de senere årene, er
avgiftenes hovedformål fortsatt å skaffe staten provenyinntekter. For 2012 beregner
Finansdepartementet at bilavgiftene vil gi staten samlede provenyinntekter i overkant av 50
milliarder kroner, eks. mva.
Statsbudsjettet 2005 - 2012, bilavgifter
Kapittel

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Regnskap
Engangsavgift på motorvogner m.m.
Årsavgift
Vektårsavgift
Omregistreringsavgift
Avgift på bensin (÷ 2 %)
Avgift på mineralolje til motorvogn
(autodiesel)
Avgift på smøreolje
Sum særavgifter

Budsjett

17 815

19 683

21 694

18 942

15 874

19 715

20 700

21 600

7 278

7 722

8 110

7 978

8 317

8 665

8 900

9 335

346

356

353

355

345

334

342

342

1 882

2 049

2 172

2 119

2 292

2 318

2 360

2 380

10 050

9 865

9 491

9 178

7 549

7 389

6 964

6 890

6 092

6 754

7 543

8 467

7 769

8 926

9 400

10 300

70

75

74

96

87

98

105

112

43 533

46 504

49 437

47 135

42 233

47 046

49 664

50 889

I tillegg kommer bompengeinntekter på i overkant av 10 milliarder kroner i året.

Bilavgiftene finansierer sentrale deler av den offentlige velferden


Bilavgiftene fører til provenyinntekter for staten på over 50 milliarder kroner. Til
sammenligning utgjør skatt på formue og inntekt ca. 200 milliarder, og skatt på
petroleumsvirksomheten i Nordsjøen ca. 170 milliarder.



50 milliarder i offentlige inntekter fra bilavgifter kan for eksempel finansiere:
-

2012

67.000 sykehjemsplasser (av en total på ca. 100.0000 plasser)
416.000 barnehageplasser (som er mer enn de 275.000 plassene som finnes i
dag)
Omtrent halvparten av Norges sykehusutgifter
Det dobbelte av hva som brukes på forskning og høyere utdanning i dag
Mer enn hele forsvarsbudsjettet
Tre ganger så mange politifolk som vi har i dag
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2.5 Bil som næringsvirksomhet
Som det fremgår av samfunnsregnskapet skaper bil- og transportnæringen svært store
verdier for samfunnet. BIL mener denne verdiskapingen kan økes ytterligere dersom
forholdene legges til rette for det. BIL er i denne sammenheng spesielt opptatt av følgende:
2.5.1 Stabile rammevilkår for bilimport
Stabile rammevilkår og forutsigbarhet er viktig for alle næringsaktører, ikke minst for
bilimportører og -forhandlere. Dessverre er dette ikke alltid tilfelle. BILs medlemmer har
opplevd at rammevilkår og konkurranseflater er blitt endret gjennom raske vridninger i
engangsavgiften. Det er svært uheldig.
BIL mener derfor at:


Avgiftssystemet må være forutsigbart. Eventuelle endringer må fases inn gradvis.



Avgiftssystemet må være teknologinøytralt. Det vil si at det er faktiske forhold, som
for eksempel utslippsnivåer, som må premieres/straffes, ikke hvilken teknologi som
brukes. For å innfase ny teknologi kan særordninger vurderes.



Rammebetingelsene må være utformet slik at det er mulig å treffe investeringsbeslutninger, utarbeide opplæringsprogrammer m.m med en høy grad av sikkerhet.



EUs krav og regelverk må legges til grunn for utformingen av norsk politikk. Norges
andel av Europas bilsalg er ca. én prosent. Det er for lite til at bilprodusentene vil
utvikle biler tilpasset norske særkrav.

2.5.2 Nyttetrafikken
Det er viktig at myndighetene legger forholdene til rette for at vi har en kraftfull og levedyktig
transportbransje i Norge fordi denne skaper meget store verdier (se kapt 2.1 og 2.2). BIL har
derfor etablert et samarbeid med Norges Lastebileier Forbund (NFL).
BIL støtter NLF i følgende krav:


Bedre tilrettelegging for bilen som arbeidsplass (rasteplasser, hvileplasser etc) og en
videreutvikling av riksveinettet



Innføring av tiltak for å unngå konkurransevridning fra utenlandske spedisjonsfirmaer
(som ofte ikke betaler bompenger, dieselavgifter etc. i Norge)



Endringer i formuesbeskatningen når det gjelder arbeidene kapital på lastebiler



Et hensiktsmessig nivå på bompenger som ikke fører til at det er økonomisk
regningssvarende å kjøre store omveier
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2.5.3 Veiutbygging
Undersøkelser viser at Norge har dårligere veistandard og lavere gjennomsnittlig
kjørehastighet mellom byene enn andre land i Europa. Det ligger med andre ord betydelige
samfunnsøkonomiske gevinster i økt satsing på vei og veiutbygging.
BIL er medlemmer av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), som har utarbeidet
omfattende veianalyser og et bredt veipolitisk program. BIL mener at det er mer
hensiktsmessig at organisasjonen støtter opp om OFVs arbeid på veifeltet, enn at BIL skal
utarbeide en egen veipolitikk.
Mer om OFVs veipolitikk kan leses her:
http://ofv.no/presse_1/artikler_2010/krever_sikre_og_godt_vedlikeholdte_veier/content/text_
254affde-3399-4a40-8075-2ebb1d8dab84/1297165999506/folketsveikrav.pdf

2.6 Bransjens FoU- og opplæringsaktiviteter
Den globale bilindustrien driver et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) for å lage
sikrere og mer miljøvennlige biler. Bare den europeiske bilindustrien bruker årlig over 30
milliarder euro på FoU. Dermed investerer bilindustrien i Europa fem ganger så mye i FoU
som summen av all offentlig og privat finansiert forskning i Norge.
Bilbransjen er i tillegg en svært viktig opplæringsaktør. Ikke minst får unge menn verdifull
utdanning og arbeidserfaring. Dette er en gruppe som er underrepresentert i
utdanningssystemet forøvrig. Bare i Norge tar bilbransjen hvert år inn mer enn 1.000 nye
lærlinger i bilfagene. Dette er mer enn fem prosent av det totale antallet nye lærlinger
(17.000) i Norge. I tillegg foregår det en kontinuerlig og svært utstrakt etter- og
videreutdanning for alt verkstedpersonell gjennom bilprodusentenes egne
opplæringsprogrammer.
Se www.bilfag.no for mer om den bransjefaglige opplæringen.
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3. Bilpolitisk program
Selv om bilbransjen leverer store positive samfunnsbidrag i form av verdiskaping og effektiv
transport, skaper veitrafikken også samfunnsmessige problemer knyttet til utslipp av
klimagasser, lokal forurensning og trafikkulykker.
BIL mener disse utfordringene må møtes offensivt. Her spiller ny teknologi en nøkkelrolle.
Bare den europeiske bilindustrien investerer årlig mer 30 milliarder euro i FoU for å utvikle
mer trafikksikre og miljøvennlige alterntiver. Dette gir betydelige resultater. Dagens biler er
svært mye bedre enn biler som er 10 eller 20 år gamle.
Det er i denne sammenheng alvorlig at Norge har Europas eldste bilpark. Gjennomsnittlig
levealder på en bil i Norge er nær 19 år, mot drøyt 14 år i Vest-Europa forøvrig. Dersom
levealderen på bilparken i Norge hadde vært som ellers i Europa, ville det ha ført til
betydelige reduksjoner i klima- og miljøutslippene, og til klart færre trafikkskader.
BIL mener derfor at det viktigste grepet som kan tas for å redusere de negative sidene av
veitrafikken uten å redusere de positive, er å skifte ut gamle biler med nye i et raskere tempo
enn i dag. Omlegginger i avgiftssystemet vil kunne bidra vesentlig til dette. BIL fremmer
derfor forslag til endringer i dagens avgiftssystem (se kapt 3.4 for mer om forslaget).

3.1 Klimautslipp og ny teknologi
Klimapolitikk har stått i fokus på 2000-tallet fordi det er en bekymring for at verdens samlede
CO2-utslipp vil skape en global klimakrise. Dette har ført til et omfattende internasjonalt fokus
på å redusere utslippet av klimagasser, slik det er nedfelt i blant annet Kyoto-, Københavnog Durban-protokollene.
I Norge legger Stortingets klimaforlik opp til at vi skal være karbonnøytrale senest i 2030, og
til at de globale utslippene skal reduseres med tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i
1990. Hvordan dette skal gjøres i praksis, vil være tema for regjeringens klimamelding, som
etter flere utsettelser nå er varslet å komme i juni 2012.
Personbilen står for 10 % av Norges CO2-utslipp, og veitrafikken totalt for 19 %

.Kilde: SSB/KLIF
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Store teknologiske fremskritt
Bilbransjen har på 2000-tallet gjort store miljøfremskritt, og CO2-utslippet fra personbiler er
omtrent halvert på 20 år. Ikke minst har Norge gått fra å ha Europas høyeste CO2-utslipp på
nye biler til det laveste.

Gjennomsnittlig CO2 -utslipp (g/km) for nye biler:
År
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Diesel
170
169
173
158
159
152
142
137

Bensin
183
180
181
161
159
147
139
131

Totalt
180
175
177
159
159
151
140
134

Kilde: OFV
Bilprodusentenes egne vurderinger, som ble gjort i 2009, tilsier en ytterligere nedgang i CO2utslippet på ca. 20 prosent frem mot 2015:
Utslipp 2009
Estimat 2015
Reduksjon i %
Småbil
118
89
24,8
Kompaktklassen
129
98
23,7
Mellomklassen
139
112
19,3
Store biler
159
126
20,7
Liten SUV
172
139
19,2
Kilde: Peugeot, Ford, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Volvo, Mazda og Subaru

Utviklingstrekk mot 2020
Følgende utviklingstrekk er fremtredende i bransjens videre teknologiske arbeid med å
redusere utslippene:
1. Optimalisering (2010 – ff)
Ytterligere optimalisering av dagens teknologi for fossilt drevne biler. Det vil bli introdusert
nye og forbedrede lavutslippsmotorløsninger, som 3-sylindrede varianter og kombinasjonsmotorer. I tillegg vil det bli et enda sterkere fokus på down sizing (lettere materialer) og
innfasing av hybrid.
2. Del- og helelektrifisering (2010 – 2020)
I det kommende tiåret vil vi få plug-in hybrider og el-biler med lang rekkevidde (ca. 160 km).
Flere bilprodusenter lanserte slike modeller i 2011- 2012. Plug-in bilene kan få utslipp på ca.
29 - 49 g CO2/km. BIL tror at omtrent fem prosent av bilparken vil bestå av hel- eller
delelektriske biler i 2020 (ca. 130.000 biler).
3. Nullutslipp (2020 – ff)
Bilprodusentene jobber med et bredt spekter av kjøretøy som benytter alternativer til fossilt
drivstoff, som hydrogen/brenselsceller, gass og syntetisk drivstoff. Dette vil kunne føre til at
nullutslippsbiler er på markedet en eller annen gang etter 2020 i store volumer. I tillegg
kommer de heleelektriske bilene som i dag tilbys i markedet, i et bredt spekter.
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Utviklingen i bilteknologien viser således med all tydelighet at det viktigste grepet som kan
gjøres for å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken, er å ha en så ny bilpark som mulig.

Gjennomsnittbilen slipper ut 40 prosent mer CO2 enn nye biler


Gjennomsnittsbilen som kjører på norske veier, er en 2001-modell som slipper ut ca.
180 gram CO2 per km. Nye 2012-modeller vil i gjennomsnitt slippe ut mindre enn 130
gram. Dette betyr at gjennomsnittbilen har et CO2-utlipp som er 40 prosent høyere
enn dagens nye biler. Til sammenligning er målet i Stortingets klimaforlik en 20
prosents utslippsreduksjon i Norge frem mot 2020.
I 2015 vil nye biler trolig slippe ut ca. 115 gram i snitt. Da vil gjennomsnittbilenpå
veien har et CO2-utlipp som er ca 55 prosent høyere enn de nye bilene.



Utslippsgevinsten fra nye biler er reell. Ca. 85 prosent av en bils totale CO2-utslipp er
knyttet til bruk, mens kun ca. 15 prosent er relatert til produksjon og vedlikehold (se
kapt 3.4)

BILs politikk for å redusere klimautslippene fra veitrafikken:


Det viktigste grepet for reduserte klimautslipp fra veitrafikken er å erstatte gamle biler
med høye utslipp med moderne lavutslippsbiler. Etter BILs mening er et mer
klimavennlig bilavgiftssystem det sentrale politiske grepet for å oppnå dette. BIL har
derfor fremmet forslag til et slikt avgiftssystem (se kapt. 3.4 for detaljene i forslaget)



Bilbransjen vil fortsette sitt betydelige arbeid med å redusere CO2-utslippene fra nye
biler, dels gjennom down sizing og dels gjennom ny teknologi. Den europeiske delen
av bilindustrien investerer alene mer enn 30 milliarder euro årlig i FOU. Dette vil
redusere CO2-utlippet med ytterligere ca. 20 prosent frem mot 2015. Videre fases ny
teknologi som reduserer eller erstatter fossilt brennstoff, gradvis inn.
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3.2 Lokal forurensning og ny teknologi
75 prosent av personbilene og tilnærmet 100 prosent av de tunge kjøretøyene som selges i
Norge i dag går på diesel. Dette er positivt når det gjelder utslipp av klimagasser, men øker
problemene knyttet til lokal forurensning i byene. Dieselbiler har nemlig et lavere utslipp av
CO2 og et høyere utslipp av NOx og NO2, enn bensinbiler.
Selv om andelen diselbiler er økende, er luftkvaliteten i Norge likevel stort sett bedre i dag
enn på 1990-tallet, ifølge myndighetens offisielle statistikk www.miljøstatus.no. Ikke minst er
omfanget av svevestøv betydelig redusert. Her er ikke grenseverdiene overskredet de siste
fem årene.
På samme måte som for CO2, er også NOx-utslippene på vei ned. Veitrafikken står i dag for
ca. 25 prosent av de samlede NOx-utslippene i Norge, og andelen er synkende:

Nye og strengere Euro-krav
En viktig årsak til dette er nye og stadig strengere utslippskrav fra EU (Euro-krav):
Personbil med bensinmotor (Alle verdier er i mg/km)
Norm

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Gjeldende fra

juli-92

jan-96

jan-00

jan-05

sep-09

sep-14

CO

3 160

2 200

2 300

1 000

1 000

1 000

HC+NOx

1 130

500

NOx

150

80

60

60

HC

200

100

100

100

5

5

Partikkel
Personbil med dieselmotor(Alle verdier er i mg/km)
Norm

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Gjeldende fra

juli-92

jan-96

jan-00

jan-05

sep-09

sep-14

CO

3 160

2 200

640

500

500

500

HC+NOx

1 130

700/900

560

300

230

170

500

250

180

80

50

25

5

5

NOx
Partikkel

180

80/100
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Reduksjonen i NOx-utslipp i Euro-klassene kan grafisk fremstilles slik:

Spesielle problemer på kalde dager
At luftkvaliteten gjennomgående er bedre, betyr ikke at det ikke er utfordringer knyttet til lokal
forurensning fra veitrafikken i storbyene. Spesielt kan utslippene av NOx og NO2 være høye
under køkjøring på vinterdager med kald og stillestående luft.
Tester viser også at det kan være forskjell mellom de laboratoriesatte utslippsverdiene i
Euro-klassene og utslippene fra reell bruk, særlig under køkjøring på kalde dager. NO2utslippene er dessuten høyere for Euro 3 – 5 dieselbiler enn for tidligere Euro-klasser på
grunn av katalysatorteknologien som er brukt for å redusere partikkelutslipp/svevestøv.
I rapporten om NO2-utslipp fra veitrafikken, som Vegdirektoratet og KLIF la frem i desember
2011, er det imidlertid lagt til grunn at NO2-utslippene vil gå betydelig ned med Euro 6, som
kommer i 2013/14. Dermed vil NO2-utslippene fra veitrafikken begynne å falle fra 2015 og
frem mot 2025.

16

Ferske tester tyder på at prognosen om at utslippene vil reduseres med Euro 6, er reell.
Tyske undersøkelser indikerer at NO2-andelen av NOx er nede i 10 prosent for Euro 6, mot
ca. 50 prosent i dagens biler (Euro 5). En VW Passat Euro 6 og en tilsvarende Toyota
Avensis er nå også testet under nordiske vinterforhold i Helsinki i januar 2012. Offisielle
testresultater foreligger foreløpig ikke.
Det er ny «ad blue»-teknologi som fører til at utslippene er lavere i Euro 6-bilene.
Merkostnadene med ad blue er estimert til ca. 100.000 kroner for lastebiler og 10.000 –
15.000 kroner for personbiler.
Dieselbiler er en av flere utslippskilder
1. januar 2012 innførte Stortinget en NOx-komponent i engangsavgiften på personbiler.
Dette synes som et lite effektivt grep. For det første rammer en NOx-avgift bilister i
distriktene der det ikke er problemer med lokal forurensning, like hardt som bilister i byene.
For det andre står dieselpersonbilen kun for ca. ¼ NO2-utslippene fra veitrafikken i byene.

Utslipp fra veitrafikken, Oslo (Kilde: NILU, 2011)
Avgiften er heller ikke kildenøytral. Også båter, fly, industri og fyring (olje og ved) slipper ut
NOx. Hafslund har f.eks. igangsatt et prosjekt for å erstatte oljefyring med fjernvarme i Oslo.
Det vil redusere NOx-utslippene tilsvarende ca. 60.000 biler som hver kjører 15.000 km i
Oslos gater, ifølge Hafslund.

Euro 6 vil kutte NO2-utslippene fra dieselbiler med inntil 75 prosent.


Den gjennomsnittlige dieselbilen som kjører på norske veier er en Euro 3 – 5 klasse,
som slipper ut ca. 0,4 gram NO2/km ved køkjøring, ca 0,2 gram i bykjøring og ca.
0,15 gram på landeveien.
Euro 6, som fases inn fra 2013/14, vil redusere dette til ca. 0,1 gram ved køkjøring
og ca. 0,05 gram under bykjøring i følge prognosene til TØI. Dette betyr at NO2utlippet fra diesel personbil vil bli redusert med inntil 75 prosent når disse bilene
kommer på markedet.
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BILs politikk for å redusere lokal forurensning:


Det viktigste grepet for reduserte lokal forurensning (både NOx og svevestøv) fra
veitrafikken er å erstatte gamle biler med høye utslipp med moderne lavutslippsbiler.
Et mer miljøvennlig bilavgiftssystem er det viktigste politiske grepet for å oppnå
dette. BIL har derfor fremmet forslag til et slikt system (se kapt. 3.4 for detaljene i
forslaget)



For dieselbiler blir økt utskiftingstakt spesielt viktig når Euro 6-bilene kommer i
2013/14. Euro 6-teknologien vil øke kostnadene for personbiler med 10.000 – 15.000
kroner. Jo mer offensivt myndighetene reduserer denne priseffekten gjennom
avgiftsomlegginger, desto raskere vil NO2-utlippene kunne reduseres med 75
prosent.



Lokal forurensning er i all hovedsak et storbyproblem, spesielt under køkjøring på
vinterdager med kald og stillestående luft. Av den grunn er ikke nasjonale tiltak som
NOx-avgifter og høyere dieselavgifter noen egnet løsning. Dette rammer nemlig
dieselbiler i distriktene like hardt som dieselbiler i Oslo og Bergen, selv om lokal
forurensning ikke er et problem i distriktene, i motsetning til klimatrusselen.
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3.3 Trafikksikkerhet og ny teknologi
I tillegg til klima- og miljøutslippene, representerer trafikkskader den største kostnaden
knyttet til veitrafikken. Tallet på døde i trafikken viser imidlertid en klart nedadgående
tendens. I 2011 omkom ca. 170 personer i trafikkulykker i Norge, mens ca. 1.000 ble alvorlig
skadd. Dette er det laveste tallet siden 1950. Nedgangen er spesielt tydelig for barn. På 70tallet døde det 20 ganger så mange barn i trafikken som i dag (1970: 100, 2010: 5).

Kilde: SSB
Statens vegvesen har etablert en nullvisjon for trafikkdødsfall. Vegvesenets ulykkesanalyser
viser at trafikkdødsfallene i hovedsak er knyttet til høy fart (ca. 40 %), rus (ca. 25 %), og
antatt selvmord (ca. 15 – 20 %). Ifølge Vegvesenet er det svært få ulykker der dårlige veier
eller mangelfull veistandard er årsaken. Vegvesenet sier imidlertid at konsekvensene av
ulykkene kunne ha vært betydelig redusert gjennom bedre veisikring.
I Norge er det TØI som har forsket mest på trafikkulykker. De peker særlig på tre forhold av
betydning:




Veityper og veistandard
Fartsgrenser og hastighet
Sikkerhetsutstyr i bil

Sikkerhetsutstyr i bil
Verdens bilprodusenter bruker store summer på å utvikle og installere stadig mer avansert
sikkerhetsutstyr. Dette utstyret kan deles i to kategorier – passive og aktive tiltak.
Passiv sikkerhet er et fellesbegrep for all teknologi som beskytter føreren og passasjerene
når kollisjon eller utforkjøring inntreffer. Bilens passive sikkerhetsegenskaper er med andre
ord karosseriets kollisjonsegenskaper samt utstyr som omgir og beskytter fører og passasjer
i samme situasjon.
Aktiv sikkerhet innbefatter alt som bidrar til å forhindre ulykker. De viktigste elementene som
inngår i begrepet aktiv sikkerhet er bremser og bremseteknologi, hjul og hjuloppheng, lys og
siktbarhet og førerhjelpsystemer. En del av disse forskjellige teknologiene griper i hverandre.
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For eksempel er bremsene gjerne forbundet med førerhjelpsystemene, og de er alltid
avhengige av gode dekk og et avstemt understell for å virke optimalt.
Eksempler på sikkerhetsutstyr
Passiv sikkerhet
eCall
Pedestrian/ Vulnerable Road User
Protection
Kollisjonssikkerhet
Sikkerhetsbelter
Airbags
Pre-crash
eCall
Hyttestyrke

Aktiv sikkerhet
Alco-lock
Anti-lock Braking System (ABS)
Adaptive Cruise Control (ACC)
Adaptive Headlights
Driver Drowsiness Monitoring and Warning
Electronic Brake Assist System / Automatic
Emergency Braking System (AEBS)
Electronic Brake System (EBS)
Electronic Stability Control (ESC)
Extended Environment Information
Gear Shift Indicator
Lane Change Assistant / Blind Spot
Detection
Lane Departure Warning
Local Danger Warning
Night Vision
Obstacle and Collision Warning
Pedestrian/ Vulnerable Road User Detection
Speed Alert
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Wireless Local Danger Warning

Effekten av sikkerhetstiltakene
Det er bred enighet om at bedre sikkerhetsutstyr i bilene har hovedæren for nedgangen i
dødsulykker og personskader på vei. Forskning viser for eksempel at bruk av bilbelte øker
overlevelsessjansen med rundt 50 prosent.
Det svenske forsikringsselskapet Folksam presenterte nylig en undersøkelse som viser at
tallet på døde og invalidiserte i trafikken ville ha falt med 30 prosent hvis alle hadde kjørt biler
med høyeste sikkerhetsklasse i hvert segment. Undersøkelsen viser også at sannsynligheten for en ulykke med dødelig utgang, reduseres med 90 prosent hvis du sitter i en bil som
er produsert de siste fem årene, sammenlignet med en bil som er 25 år gammel. Tallene er
trolig overførbare til norske forhold.
TØIs trafikksikkerhetshåndbok inneholder mye data på effekten av sikkerhetsutstyr.
Håndboken finner du her: http://tsh.toi.no/

Nye og sikrere biler er med på å redde mer enn 1.000 liv i Norge hvert år


Med tilsvarende dødelighet som i 1970, ville det ha omkommet over 1.400
mennesker i trafikken i 2011, kontrollert for økningen i kjørelengde og innbyggertall.
Det reelle dødstallet i 2011 var 170 mennesker. I praksis betyr dette at nye og
sikrere biler er med på å redde over 1.000 liv i året.



En svensk undersøkelse fra Folksam viser at sannsynligheten for en ulykke med
dødelig utgang, reduseres med 90 prosent hvis du sitter i en bil som er produsert de
siste fem årene, sammenlignet med en bil som er 25 år gammel.
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BILs politikk for å redusere skadeomfanget fra veitrafikken:


Det viktigste grepet for å redusere skadeomfanget i veitrafikken er å erstatte gamle
biler med foreldet sikkerhetsutstyr med nye biler med moderne sikkerhetsteknologi.
BIL har derfor fremmet forslag til et avgiftssystem som skal bidra til en nyere og mer
trafikksikker bilpark (se kapt. 3.4)



Bilbransjen vil fortsette sitt betydelige arbeid med stadig å forbedre både de aktive
og de passive sikkerhetstiltakene i personbiler, lastebiler og busser. Årlig investerer
industrien flere titalls milliarder kroner for å oppnå dette.



BIL vil støtte opp om OFVs veipolitikk, som blant annet innebærer en forbedring av
veistandarden med fysiske sikkerhetstiltak.
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3.4 Et nytt og bedre avgiftssystem for klima, miljø og sikkerhet
De samlede bilavgiftene i Norge er på ca. 50 milliarder kroner i året og er en av statens
største og viktigste inntektskilder (se kapt. 2.4). Historisk har da også begrunnelsen for
bilavgiftene nærmest utelukkende vært fiskal, det vil si å sikre staten inntekter. De senere
årene har miljøhensyn imidlertid blitt mer vektlagt i avgiftspolitikken. I 2007 ble det innført en
CO2-komponent i engangsavgiften, og med virkning fra 2012 også en NOx-komponent.
Myndighetene signaliserer at avgiftssystemet fremover vil bli brukt mer aktivt for å nå ulike
politiske målsettinger, og varslet en helhetlig gjennomgang av avgiftene i løpet av 2011.
Denne gjennomgangen er imidlertid utsatt, jfr. statsbudsjettet for 2012. BIL støtter
regjeringens ønske om en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene, ikke minst fordi det er en
klar sammenheng mellom:




CO2-utslipp og bilens alder (se kapt. 3.1)
NOx- /NO2utslipp og bilens alder (se kapt. 3.2)
Trafikksikkerhet og bilens alder (se kapt. 3.3)

Gamle biler slipper ut mer miljøskadelige stoffer enn nyere biler:
Gamle kjøretøyers (> 15 år) andel av trafikken og av
utslippene
80 %
70 %
60 %

Andeler

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Trafikk-

CO

andel

NOx

NMVOC

CO2

Utslipp

Kilde: SINTEF
Av hensyn til klima, miljø og trafikksikkerhet er det derfor svært uheldig at Norge både har
Vest-Europas eldste bilpark og den høyeste gjennomsnittlige levealderen per bil (nær 19 år i
Norge mot 14,3 i Vest-Europa). Og utviklingen går i feil retning. Bare fra utgangen av 2007 til
utgangen av 2010 økte den gjennomsnittlige levealderen på personbiler i Norge fra 10,2 til
10,5 år (Kilde: SSB).
Gjennomsnittsalderen på bilparken (2008):

Land

År

Estland
Norge
Sverige
USA
Frankrike
Tyskland
Vest-Europa (gj.snitt)
Italia
Korea
Kilde: www.oica.net

12,0
10,2
9,3
8,8
8,1
8,0
8,0
7,5
6,9
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Nye biler er mer miljøvennlige og trafikksikre
Hvor mye mer utslippsvennlige og trafikksikre nye biler er, kommer svært tydelig frem når vi
sammenligner 1981-utgaven av Norges solgte bil, VW Golf, med 2011-utgaven. Til tross for
at motoreffekt og vekt er økt med ca. 50 prosent, er drivstofforbruk og CO2-utslipp nær
halvert. Svært mye av vektøkningen skyldes at omfanget av sikkerhetsutstyr er dramatisk
mye høyere i 2011-utgaven.
Sammenligning mellom gammel og ny VW Golf:
Årmodell
1981
2011
Drivstoff
Bensin
Bensin
Motorvolum
1.457
1.198
HK
70
105
Vekt
780 kg
1.158 kg
Drivstofforbruk
0,90
0,57
(l/mil)
CO2-utslipp
209 g/km
134 g/km
(omregnet)
NOx-utslipp
33 mg
Sikkerhetsutstyr
Hodestøtter foran og 7 kollisjonsputer inkl
trepunktsknekollisjonspute for
sikkerhetsbelter
føreren og
foran,
hodekollisjonsputer
sikkerhetsrattstamme,
f/b, ABS-bremser,
polstret dashbord,
Bremseassistent,
skivebremser foran,
ESP antiskrens,
bremsekraftforsterker
trepunktssikkerhetsbelter på
alle sitteplasser,
aktive hodestøtter
foran, 3 hodestøtter
bak, aut.
beltestrammere
foran, lasersveiset
sikkerhetskarosseri,
Iso-fix barneseteinnfesting,
Høytsittende
bremselys
Kilde: Møller Bil

2011
Diesel
1.598
105
1.243 kg
0,41
107 g/km
116 mg
7 kollisjonsputer inkl
knekollisjonspute for
føreren og
hodekollisjonsputer
f/b, ABS-bremser,
Bremseassistent,
ESP antiskrens,
trepunktssikkerhetsbelter på
alle sitteplasser,
aktive hodestøtter
foran, 3 hodestøtter
bak, aut.
beltestrammere
foran, lasersveiset
sikkerhetskarosseri,
Iso-fix barneseteinnfesting,
Høytsittende
bremselys

Kan kutte 600.000 tonn CO2
I Norge går det i dag 614.337 biler på veiene som er eldre enn gjennomsnittlig levealder i
Vest-Europa (biler eldre enn 14,3 år, dvs 1997-modell og eldre). Dette utgjør 26 prosent av
den totale norske personbilparken på 2.376.426 biler. Hvis vi hadde erstattet alle disse
gamle bilene med nye, ville miljøgevinsten vært betydelig.
Selv om offisielle målinger på CO2 -utslipp fra biler først ble innført i 2002 (180 gram), ser
man ved å regne om fra drivstofforbruket på biler fra 1990-tallet at disse i gjennomsnitt
slipper ut minst 200 gram. Det er drøyt 50 prosent mer enn gjennomsnittet for dagens 2012modeller.
Ved å erstatte alle disse gamle bilene (614.337) som er eldre enn Europa-snittet med nye,
ville vi altså redusert CO2 – utslippene på mer enn hver fjerde bil med om lag 35% prosent.
Dette betyr igjen at de samlede CO2 – utslippene fra veitrafikken vil bli redusert med snaut 10
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prosent, eller ca. 500.000 tonn CO2 (forutsatt gjennomsnittlig kjørelengde). Det tilsvarer
totalutslippene til omtrent 225.000 biler. En slik utskifting av bilparken ville også gitt
betydelige reduksjoner i utslippene av NOx og svevestøv, og store forbedringer i
trafikksikkerheten.
Avgiftssystemet må endres
BIL menerat det norske avgiftssystemet må endres slik at ny teknologi fases inn raskere enn
i dag. Det strategiske grepet for å oppnå dette, er å øke utfasingen av gamle biler gjennom å
gjøre det billigere å kjøpe ny bil (og heller dyrere å bruke den hvis provenyinntektene til
staten skal holdes konstant).


Engangsavgiften bør endres gradvis ved at avgiftssatsene fryses på 2010-nivå. Fordi
CO2-utslippene vil fortsette å synke, vil frys i praksis føre til at engangsavgiften
reduseres med 25 prosent over en femårsperiode. For gjennomsnittsbilens del betyr
dette at engangsavgiften reduseres fra 106.657 kroner i 2010 til 79.993 kroner i 2015
(estimat).

Utviklingen i engangsavgiften i gjennomsnitt per bil (estimat fra 2011):

Kilde: Finansdepartementet og BIL
Dersom myndighetene vil opprettholde totalprovenyet, kan inntektsreduksjonen fra
engangsavgiften kompenseres med følgende økninger i bruksavgiftene:



Drivstoffavgiften økes med 15 øre per år frem til 2015 for både bensin og diesel, dvs
totalt med 75 øre.
Årsavgiften økes med 233 kroner per år hvert år frem til 2015, dvs totalt med 1.165
kroner.

For gjennomsnittsbilisten betyr dette at man vil betale ca. 2.300 kroner mer i bruksavgifter i
2015 enn i 2010. Til gjengjeld reduseres engangsavgiften på nye biler med ca. 27.000 kroner
i gjennomsnitt.
BILs forslag til et justert avgiftssystem er klart bedre enn dagens, selv om forslaget ikke
fanger opp alle utfordringer og problemer. BIL har derfor med interesse notert seg debatten
som blant annet har gått i Nederland om å erstatte alle eksisterende bilavgifter med et nytt
GPS-basert veiprisingssystem.
Et slikt system vil være mer rettferdig enn dagens avgiftsregime fordi alle betaler for sin
faktiske kjørelengde, samtidig som det er mulig å differensiere prisingen for å løse
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utfordringer knyttet til blant annet rushtid og lokal forurensning. GPS-prising reiser imidlertid
en rekke utfordringer knyttet til personvern som må løses før det kan tas i bruk. BIL vil følge
denne utviklingen tett.
For en mer detaljert fremstilling av BILs syn på bilavgiftene, vises det til Hvitboken som ble
vedtatt av Rådsmøtet i 2010.
Miljøgevinsten av nye biler
Enkelte hevder at miljøgevinsten gjennom lavere utslipp fra nye biler, blir spist opp av
miljøbelastningen som produksjonen av disse bilene innebærer. Dette er ikke riktig. Av en
bils samlede CO2-utslipp i løpet av levetiden, utgjør selve produksjonen ca. 5 prosent av de
totale utslippene. Ca. 10 prosent av utslippene er knyttet til råmaterialer, reparasjoner og
transport til kunde – mens bruken av bilen utgjør ca. 85 prosent. Tallene varierer noe fra
merke til merke, og er selvsagt avhengig av bilens totale kjørelengde i løpet levetiden.

Eksempel på fordelingen av CO2-utslipp (basert på 100.000 km kjørelengde):

Kilde: www.world.honda.com

Omregistreringsavgiften og avgift ved re-eksport
I statsbudsjett for 2012 er det foretatt en viss reduksjon i omregistreringsavgiften. BILs mener
denne utvikling bør fortsette, slik at omregistreringsavgiften settes til et fast, lavt beløp (3.000
– 5.000) som dekker kostnadene ved omregistreringen.
BIL mener videre det må utvikles en system der bilens relative andel av engangsavgiften
refunderes dersom bilene reeksporters til utlandet. Dagens system er grovt
konkurransevridende.
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3.5 Retursystemet for vrakede biler
Gamle biler som kasseres er potensielt et stort miljøproblem. Norge fikk derfor en
bilvrakordning i 1978. Bilimportørene overtok ansvaret for ordningen i 2007 gjennom
selskapet Autoretur AS i tråd med innføringen av produsentansvaret i avfallsforskriftens
kapittel 4.
Avfallsforskriftens regler bygger direkte på EUs direktiv “End-of-Life Vehicles” [ELV
2000/53/EC]. Både direktivet og avfallsforskriften pålegger bilprodusentene å gjenvinne 85
prosent av bilens totale vekt fra 2006. Fra 2015 øker kravet til 95 prosent. I Norge gjenvinnes
i dag 89,9 prosent. Direktivet pålegger også bilprodusentene å eliminere tunge metaller som
bly, kadmium og kvikksølv i kjøretøyene. I praksis betyr dette at tilnærmet hele bilen skal
kunne gjenvinnes eller gjenbrukes.
Nøkkeltall fra Autoreturs gjenvinningsregnskap for 2010:






89.600 tonn ble gjenvunnet til nye materialer (73 % av total vekt)
7.800 tonn gikk til gjenbruk (7 %)
12.600 tonn gikk til energigjenvinning (10 %)
3.200 tonn farlig avfall ble behandlet (3 %)
Samlet reduksjon i utslipp av klimagasser var på 122.000 tonn CO2.

Et sentralt element i returordningen er vrakpanten. Vrakpanten sto uendret på 1.500 kroner i
mange år. I 2012 er vrakpanten økt til 2.000 kroner. Dermed er et gammelt krav fra BIL
innfridd. Det er viktig at vrakpanten fremover inflasjonsjusteres.

Autoreturs politikk (ikke tema for BIL siden Autoretur har eget styre):


EUs ELV-direktiv må legges til grunn for returordningen. Forslaget fra
Bilopphuggernes forening og Bellona om økt manuell sortering må avvises. Studier
tyder på at avansert “post schredder”-teknologi er en mer effektiv måte å løse disse
utfordringene på enn manuell gjenvinning.



Alle seriøse norske bilimportører er medlemmer av Autoretur og bidrar til
finansieringen av ordningen. Ca. 20 prosent av alle biler som registreres i Norge
årlig, er imidlertid privatimportert. Ifølge forskriften skal også disse betale et
miljøgebyr, men det innkreves i praksis ikke fordi regelverket ikke inneholder
sanksjoner. Dette betyr at retursystemet mister inntekter som kunne ha vært brukt på
forbedringer. Autoretur mener betalt miljøavgift må være et krav for å få utlevert
skilter på trafikkstasjonen og er i dialog med KLIF om hvordan dette best skal løses.
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3.6 Bilpolitisk program – oppsummert
Ny teknologi er bra for klima, miljø og trafikksikkerhet
Den globale bilindustrien bruker mange tiltalls milliarder euro hvert år for å utvikle ny
teknologi som reduserer klima og miljøutslipp, og som bedrer trafikksikkerheten. Dette har
en rekke positive effekter, som:


Dagens gjennomsnittsbil på norske veier (2001-modellen) slipper ut ca.180 gram
CO2/km, mens nye 2012-modeller slipper ut mindre enn 130 gram i snitt. Dette betyr
at gjennomsnittsbilen slipper ut 40 prosent mer CO2 enn nye biler. Til sammenligning
er målet i Stortingets klimaforlik en utslippsreduksjon på 20 prosent i Norge.



Ny teknologi har redusert utslipp av svevestøv og NOx fra veitrafikken betydelig.
Dermed bedres den lokale luftkvaliteten. Euro 6-teknologien som kommer i 2013/14
vil redusere NO2-utslippene fra dieselbiler med inntil 75 prosent (fra 0,4 g/km til 0,1)
sammenlignet med dagens biler med Euro 3 – 5 teknologi.



Nye og sikrere biler er med på å redde mer enn 1.000 liv i Norge hvert år. Med
tilsvarende dødelighet som i 1970 ville det ha omkommet over 1.400 mennesker i
trafikken i 2011, kontrollert for økningen i kjørelengde og innbyggertall. Det reelle
dødstallet i 2011 var 170 mennesker. Sannsynligheten for at en ulykke med dødelig
utgang reduseres med 90 prosent hvis du sitter i en bil som er produsert de siste fem
årene, sammenlignet med en bil som er 25 år gammel.



Hvis Norge hadde erstattet alle biler som er eldre enn den gjennomsnittlige
levealderen i Vest-Europa (14,3 år) med nye biler, ville CO2-utslippene fra
personbilparken blitt redusert med snaut 10 prosent. Det ville redusert CO2utslippene med ca. 500.000 tonn i året noe som tilsvarer totalutslippene fra ca.
225.000 biler.

En nyere bilpark vil være enda bedre for klima, miljø og trafikksikkerhet
Norge har både Europas eldste bilpark (10,5 år mot 8,0 år i Vest-Europa), og den høyeste
gjennomsnittlige levealderen på bil (nær 19 år mot 14,3 i Vest-Europa ). En så gammel
bilpark har en rekke negative konsekvenser:
-

Et vesentlig høyere CO2-utslipp enn nødvendig
Et vesentlig høyere NOx- og NO2utslipp enn nødvendig
Dårligere trafikksikkerhet enn nødvendig

BIL mener derfor det er viktig med et avgiftssystem som raskere faser inn ny teknologi enn
det som nå er situasjonen. Dette betyr i praksis at gamle miljø- og trafikkfarlige biler må
byttes ut raskere enn i dag. Derfor har BIL:



Fremmet forslag om et avgiftssystem som vil gjøre det rimeligere å kjøpe nye biler.
Dersom statens provenyinntekter skal opprettholdes, kan dette gjøres ved å øke
bruksavgiftene.



Fokus på at økt utskiftingstakt av dieselbiler blir spesielt viktig når Euro 6 bilene
kommer. Euro 6-teknologien vil øke kostnadene for personbiler med 10.000 – 15.000
kroner. Jo mer offensivt myndighetene reduserer denne effekten gjennom
avgiftsomlegginger, desto raskere vil NO2-utlippene kunne reduseres med 75
prosent.
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Motsatt seg innføringen av en NOx-komponent i engangsavgiften. Dette rammer
nemlig dieselbiler i distriktene like hardt som dieselbiler i Oslo og Bergen, selv om
lokal forurensning ikke er et problem her, i motsetning til klimatrusselen.
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