Hvilke rammebetingelser påvirker elbilsalget?
En sammenligning av Oslo og Trondheim
Frokostseminar 19. juni 2018

Markedsundersøkelse i Oslo- og Trondheimsområdet
• Hvordan påvirker ulike faktorer valget
om å kjøpe elbil versus fossil bil?
• Markedsanalyse i Oslo- og
Trondheimsområdet
• Internettbasert undersøkelse
• Representativt utvalg av befolkningen
• Stated Preference/verdsettingsundersøkelse
• Flere valg mellom to biler (elbil vs
bensin/dieselbil) med ulike egenskaper

• Antall svar:

• 1.330 i Osloområdet (9% svar)
• 2.600 i Trondheimsområdet (18 % svar)

Finne et eksempel hvor bilene er like i pris

Halvparten vurderer elbil neste gang de skal kjøpe bil
OSLO: Sannsynlighet for at neste bil er en elbil

TRONDHEIM: Sannsynlighet for at neste bil er en elbil

(Blant de som planlegger å kjøpe bil)

(Blant de som planlegger å kjøpe bil i nærmeste framtid)
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Manglende rekkevidde er viktigste årsak til å ikke
kjøpe elbil
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Flertallet er for redusert pris i bomringen, mens fåtallet
mener elbilene bør benytte kollektivfelt uten passasjerer
Synet på elbil-insentiver, basert på Oslo-undersøkelsen. Svarene er relativt like i Trondheim
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Valget mellom å kjøpe elbil eller bil med fossilt
drivstoff
• Hvilke faktorer har betydning for å
kjøpe elbil eller fossilbil?
• Verdsettingsanalyse hvor nivået på
de ulike elbilfordelene er med i
vurderingen
• Følgende egenskaper ble kartlagt
•
•
•
•
•

Innkjøpspris
Kostnad for å passere bomringen
Om det er tillatt å kjøre i kollektivfelt
Parkeringskostnad
Elbilens rekkevidde

Finne et eksempel hvor bilene er like i pris

Predikert elbilandel av nybilsalget, gitt ulike
egenskaper - Osloområdet
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Lavere elbilandel i Trondheim enn i Oslo

• Trondheim har lavest elbilandel av de fire største byområdene
• De tre andre ligger på omtrent sammen nivå som Oslo

Lavere elbilandel i Trondheim enn i Oslo

• Trondheim har lavest elbilandel av de fire største byområdene
• De tre andre ligger på omtrent sammen nivå som Oslo

• De ulike faktorenes betydning for kjøp av elbil er relativt lik i
Oslo og Trondheim, med noen unntak:
• Rekkevidde har noe større betydning i Trondheim enn i Oslo
• Rabattert parkering har større betydning i Trondheim
• Kjøring i kollektivfeltet betyr noe mer i Oslo enn i Trondheim

• Men differansen mellom elbil og fossil bil er ulik i de to byene
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Oppsummering
• Fordeler knyttet til bruk av elbiler er i dag de viktigste fordelene med
elbilen, og de bidrar i stor grad til dagens elbilandel
• Fordelene knyttet til innkjøp av elbil har noe mindre betydning
• Egenskaper ved selve bilen, særlig rekkevidde og lademuligheter, utgjør i
dag en stor barriere mot kjøp i dag
• Stadig forbedringer i egenskaper ved elbilen vil gjøre den mer attraktiv
• Flere elbiler på veiene - utfordrende å nå nullvekstmålet
Er det tide å se på virkemidler for å redusere bruk av elbil i by,
hvor man først og fremst bør reise kollektivt, gå og sykle?

