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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 tidendens endringsprosess



Fremtidens bilavgifter                                         Fremtidens mobilitet

To nøkkelspørsmål blir viktig de neste 2 -3 årene



Kommunevalget 2019 ga et 
nytt politisk landskap



Valg 2019 - endring fra 2015



No surprise: Samferdsel dominerte valgkampen
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De viktigste saksområdene

Både for og mot dominerer samferdsel 



Klimakrise for de store partiene
Word2Vec-analyse av hvilke partier som er tettest knytte til klima, klimaendringer og klimapolitikk



Hva blir de store debattene 
fremover?



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



Haikjeften blir en utfordring – uansett regjering 





• Er veiprising fremtidens løsning?

• Eller trenger vi egentlig bare en slags 
veibruksavgift for nullutslippsbiler?

Bransjen må være proaktiv i avgiftsdebatten



Bransjen må være proaktiv i klima- og miljødebatten 



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 



22. oktober 2019 4. november 2019 
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