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Norges første elbil 

1902 Waverley Electric 

3 hk 

Rekkevidde 13-38 km 



Ny giv 

Larel, en ombygd Fiat Panda. 

Kjøpt inn av Bellona med 

støtte fra Morten Harket. 

 

Larelen ble brukt som en 

spydspiss for noen av de 

insentivene som finnes i dag  

 



Norsk elbilproduksjon 

Think utviklet og startet 

produksjon av elbil i Norge 

Produksjonen av Kewet ble 

flyttet til Norge 

Miljøbil Grenland hadde 

planer om å starte produksjon 

 



Insentiver for elbil 

 

• Gratis parkering på de fleste offentlige parkeringsplasser (1999) 

• Gratis passering av vegbom  (1997) 

• Kan kjøre i kollektivfeltet (2003-2005) (Lokale unntak i senere tid) 

•  Lav vegavgift (435 kr in 2015) (2004) 

• Ingen MVA eller avgift på elbil (2001) 

• 50% fritak fra firmabilbeskatning 

• Gratis transport på offentlige fergesamband (2009) (Lokale unntak fra 2015) 

• Ekstra (0,10 NKR i 2015) i pendlerfradrag (2008) 

• Ingen MVA på leasing (2015)  

 



 Noen viktige elbilmodeller  

• Think/Pivco 1994 

• Kewet/Buddy 1991 

• Mitsubishi IMIEV 

2010 

• Tesla Roadster 

2008 og Model S 

2012 

• VW Golf 2014 og UP 2013 

• BMW I3 2014 

• Kia Seoul 2014 

• Nissan Leaf 2011 og e-

NV200 2014 

• Peugoet Partner og 106 

Citeroen Saxo 1995-1998 
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Total andel av elbil ved nysalg var 17,1%  
i 2015 



Kilde: Zero 
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Kommunal sektor 

 

 

900 av totalt 25 297 kommunale 
tjenestebiler er elbil  (april 2015)  
Ofte politiske vedtak bak innkjøp 
 



Oslo Kommune 

Vedtak i 2013: Etater skal kjøpe elbil når det 

finnes et alternativ 

500 elbiler i dag av 1200 tjenestebiler 

I løpet av 2-3 år: 1000 elbiler og 200 plug in 

hybrider  

Blandede erfaringer med elbil 

Ønsker flere hurtigladere, det er viktig for 

proffmarkedet  spesielt om vinteren  

Skal være 1300 ladepunkter i løpet av 2016. 

Ruller ut hurtigladere i samarbeid med private 

aktører. 

I Stor- Osloregionen er det totalt omlag 30 000 

elbiler nå, de står for en vesentlig andel av de 

om lag 250 000 daglige bompasseringene 

(hvorav 25% tungtransport) 

 



Oppegård Kommune 

29 elbiler i drift  

Gir store besparelser på 

driftsbudsjettet 

54 ladepunkter 

Elbilsatsning viktig del av 

oppfølging av energi og 

klimaplanen 

 



Skedsmo Kommune 

Omlag 75% av klimagassutslippene fra transport 

Skal bygge ladepunkt på alle 250 komm bygn 

9 IMIEV i drift + en varebil og en H2 bil.  

 

Alle 200 kommunale biler skal byttes med nullutslipp 

innen 2020, anskaffer 30 nye elbiler i 2017 

5 mill til infrastruktur 

Støtte til borettslag som setter opp ladepunkt.  

1 hurtiglader 

Gode erfaringer 

Politisk forankret i klimahandlingsplanen 



Bærum, Asker, Bergen 

og Trondheim 

Bærum: 36 ladepunkt og 2 

hurtigladere 

Asker: 120 elbiler innen 2020 

Trondheim: Tidlig ute med elbil 

Skal anskaffe 200 elbiler innen 2018 

Bergen: 22 ladepunkter og 14 

hurtigladepunkter 

 





Konklusjoner  

 

”Hurtiglader er viktig for proffmarkedet” 

Hurtigladere drifes ofte i samarbeid med 

operatør 

God plassering av ladere er viktig 

Kostnadsbesparelser ved å bruke elbil 

Ofte politiske vedtak f eks klimaplan 

som ligger bak elbilsatsningen 

Private som driver elbilmarkedet 

Elbilsalg og infrastruktur må utvikles i 

samspill  

Større fokus på hurtigladere 

 

 



Veien videre  

Incentiver og bestand 

Modeller på markedet 

Infrastruktur og 

standarder 

Batteriutvikling 

 



Takk for meg 

 

 

 

  


