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Stort teknologiskift Grønn omstilling
Fremtidens 

mobilitet/ny NTP

Nytt avgiftsregime
Bompenger/ 

bypakker

Hvordan disse ballene lander vil ha store forretningsmessige konsekvenser

Bilbransjen står midt i tidenes endringsprosess



Fremtidens bilavgifter                                                              Fremtidens mobilitet

To nøkkelspørsmål blir viktig de neste 2 -3 
årene



22. oktober 2019 4. november 2019 



Gjennomslag 2021



Gjennomslag krever at bransjen gjør seg relevante

Nasjonale          
utfordringer

Bransjens
løsninger

Lokale/regionale 
utfordringer



Haikjeften blir en utfordring – uansett regjering 



Ny NTP                  
2022 - 2033

Nullvekstmålet Fra vei til bane

Fremtidens 
bilavgifter

Bompenger/ 
bypakker

Ny regjeringserklæring i oktober 2021 blir kritisk viktig 

Mange spørsmål vil lande de neste to årene



Statsbudsjettene 
2021 + 2022 

FINs utredning –
bærekraftige avgifter 

NTP-prosessen

Partiprogram-
prosessene 21 - 25

Stortingsvalget     
2021

Ny 
regjeringserklæring, 

høst 2021

Viktige milepæler kommer på rekke og rad 



Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Desember

Landsmøter
2020

Tidslinje – viktige prosesser

2019 2020

Vår 
2021

Høst 2019

FIN: Utredning om fremtidens bilavgiftssystem

Fylkes-
årsmøter 

Partiprogramprosesser

Fylkesårsmøter 21

Landsmøter 21Ekspertut-
valget, høring

Mål 2: Sikre mobilitet på vei

Mål 1: Bærekraftig avgiftssystem 

OktoberSept.

Ny regjerings-
erklæring

Nye parti-
program 21-25 

Ny NTP
2022 - 2033

NTP-prosessen

Regj. bom-
pengeløsning

Bompenge-
opprør

Klima/miljø-
protester

Haikjeften

Mål 3: Hensiktsmessig regjeringserklæring

Langsiktig løp 1: Bompenge- og avgiftsdebatten

Langsiktig løp 2: Klima- og miljødebatten

Langsiktig løp 3: Partiprogram, valg og regjeringserklæring

Statsbudsjett

2020
Statsbudsjett

2021
Stortingsvalg

2021



Prosjekt 1
Bærekraftige bilavgifter 2025

- Bransjen må lage en løsning, og bygge allianser

Prosjekt 2
Ny NTP 22 – 33

- Mulighetsstudie, oppdragsbrev, debatt og stortingsbehandling

Prosjekt 3
Nye partiprogram 21 – 25

- Jobbe inn mot fylkesårsmøter, landsmøter og programprosesser

Prosjekt 4
Stortingsvalg 21/Ny regjeringserklæring 
- Sikre et godt mobilitets- og avgiftskapittel

Prosjekt 5
Klima- og miljødebatten   

- Synliggjøre fremskritt og nye løsninger, prege debatten

Må jobbes målrettet både mot de politiske prosessene og samfunnsdebatten

Gjennomslag krever en tydelig handlingsplan



Mål 1: fremtidens bærekraftige bilavgifter

Veiprising eller annen løsning?



Bilavgiftene er redusert kraftig siden 2007 
– vil tendere mot 0 fra 2025 og ut over



Regjeringserklæringen (Granavolden)

Starte arbeidet med et bilavgiftssystem 
som er bærekraftig etter 2025.

FIN ba om innspill sommeren 2019.
Offentlig høring

BIL leverte høringssvar



Hva er viktig for myndighetene?

Stabile, forutsigbare inntekter

Lavere klimautslipp

Bedre byluft

Mindre kø, bedre effektivitet for næringslivet

Finansiering av nye veier/broer/tunneler

Sosialt rettferdig system

Et system med lav politisk kostnad

Unngå store investeringer som er vanskelige å forsvare



Veiprising KAN være fremtidens avgiftssystem

Bruksavgifter

- Bompenger/bypakker

- Veibruksavgift

- Trafikkforsikringsavgift 

Kjøpsavgift

- Engangsavgift



Veiprising må utredes grundig

Veipolitiske 
målsetninger

Klima, miljø, kø, by 
– land,

Trafikksikkerhet 
etc.

Konsekvenser 
for staten 
(proveny)

Nivå, overgangs-
ordninger

Konsekvenser 
for forbruker 

Sosial 
rettferdighet,

Oversiktlig system

Konsekvenser 
for bransjen

Forutsigbare 
rammevilkår,

kjøp, bruk

Personvern

Datatilsynet,   
folks aksept

Veiprising?



CO2 skattlegges ved pumpa
(1,26/bensin og 1,45/diesel)

Klimagassutslipp, lokal forurensning, 
veislitasje, støy, trafikkulykker, kø

I praksis er det kun kø som betyr noe, dvs
det vil være omtrent like kostbart å kjøre 
bensin, diesel- eller elbil i rushtrafikken i 
byene



To alternative veier 

Revolusjon Evolusjon 



Revolusjon

Det vil si; 

rive alle bomstasjoner, redusere drivstoffpriser med 
veibruksavgiftsbeløpet, fjerne engangsavgiften og 

innføre GNSS basert veiprising



Veiprising 

Fordeler: 

Samfunnsøkonomisk rasjonell 
avgiftsmodell, ref TØI rapport

Treffer godt på eksterne kostnader

By/land

Kan erstatte mange/alle av dagens 
avgifter 

Løser dagens «elbilutfordring» med 0-
avgifter

Ulemper: 

Dyrt å innføre (sendere i biler, drift, 
betalingsløsninger)

Samme pris for alle = sosiale forskjeller

Personvernutfordringer?

Overgangsproblematikk (særlig hvis 
engangsavgiften inkluderes)

Kan jammes



Evolusjon

Det vil si;

Bygge på dagens system,

videreutvikle, særlig mht å innføre bruksavgifter 
på nullutslippsbiler



Er evolusjon enklere enn revolusjon?

Beholde «dagens system» (engangsavgift + drivstoffavgifter + bypakker/rushprising) for 
fossile biler

Fase inn avgifter for nullutslippsbiler
Veibruksavgift

Bypakker/rushprising

Engangsavgift på sikt?



Nullutslipps-avgiftssystemet i en «evolusjon» 
situasjon

Fordeler: 

Enklere og billigere system enn veiprising

Ingen personvernutfordringer 

Mer sosialt rettferdig (engangsavgift) 

River ingen bommer

Eksterne kostnader belastes via bommer i 
byer

Ulemper: 

Fortsatt bompenger/bypakker

Mindre finmasket enn veiprising

Kilometerstand kan manipuleres?



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ønsket tidslinje – bilavgifter?

2020 2029

Dagens 
system

Elbil: Gradvis innfasing av 
mva

Fossil: Dagens system

Elbil: Veibruksavgift via 
forsikring, vurdere 

engangsavgift, bompenger
Fossil: Dagens system

Denne perioden Neste periode Påfølgende periode



Hva tror vi er best og hva er mest realistisk?

Revolusjon: Evolusjon: 

Beholde «dagens system» for bensin og 
dieselbiler

Evnt et GNSS basert system

Fase inn avgifter for elektriske biler

Skrote dagens system

Innføre nytt system for alle biler 
uavhengig av drivlinje

Innføre GNSS basert veiprising



Et ambassadørprogram sammen med NBF over hele 
landet vil være nyttig



Ambassadørenes tre oppgaver

Møte politikere 

• Stortingsbenk

• Fylkesting

• Ordfører/rådmann

• Lokallag mv

Lokale medier

• Positive saker

• Kronikker

• Innlegg 

Sosiale medier

• Poste 

• Dele 

• Like 



Ambassadørenes budskap

Mobilitet er viktig for 
lokalsamfunnet og 

regionen

Veitrafikken blir 
nullutslipp

Skaper 
arbeidsplasser og 

lokale ringvirkninger

Forslag til nytt  
avgiftssystem


