
Elbilsalget i 2012 – hva skjedde ? 
 Et kommersielt gjennombrudd, nå-situasjon og fremtid 

v/ Geir Holum, adm.direktør Witro Bil 



Agenda 

 Tilbakeblikk på elbilsalget 2012 

 Hvem er aktørene ? 

 Hvorfor elbil = suksess i Norge 

 Nissan LEAF 

 Infrastruktur (ladestasjoner/-punkt) 

 Miljøutfordringen 

 Suksesskriterier fremover 

 Hva skjer i 2013 ? 















Sør-Tr.lags mest solgte bilmodeller i 2012 
 

Modell Antall 12 Antall 11 Endring 

1. VW Golf 318 344 - 7,6 % 

2. NISSAN LEAF 285 57 + 400 % 

3. Ford Focus 282 283 -   0,4 % 

4. Volvo V70 259 231 +12,1 % 

5. VW Passat 244 231 +  5,6 % 



Norge som el(bil)dorado 

            Viktigste drivere: 

              

           1.   Miljø(bevissthet) 

           2.   «Cost-of-ownership» 



Billig å kjøpe: 

 

 Ingen registreringsavgift 

 Ingen merverdiavgift 



Billig å eie: 

 Ingen bomavgifter 

 Gratis parkering på off. p-plasser 

 Gratis ferge på riksveier 

 Redusert årsavgift (450 kr/år) 

 Halv firmabilskatt 

 Adgang i kollektivfelt 

 Rimelig strøm: Drivstoffkostnad Leaf ca. 1-2   
kr/mil 



Nissan LEAF 

Bryter ned fordommer til: 

 utseende: «endelig en elbil som ser ut som en 
bil» sier kundene våre. 

 størrelse/plass: 5 seter + god bagasjeplass 

 sikkerhet:  5 stjerner i EuroNCAP kollisjonstest 

 hastighet: 109 hk / 280 Nm / toppfart 145    
km/t  

  utstyr/komfort: alt du forventer…og litt til ! 



Miljøutfordringen 

  

Norsk klimamål vedr. bilsalg: 

Max CO2-utslipp (snitt) = 85 g/km innen 2020 

 

Ikke mulig uten en dramatisk økning i elbiler og 
ladbare hybrider. 









Suksesskriterier (for elbiler) fremover 

 Forutsigbare rammevilkår (= tryggehet for 
kjøperne).  Ref. klimaforliket på Stortinget 

 Redusere «rekkevidde-angsten» 

     (mobilitet – infrastruktur – batteriteknologi) 

 Større kunnskap blant publikum 

     (svært mange vet ikke at Norge har verdens beste  

        kjøpsincentiver på elbil…)      





Hva skjer i 2013 – mest sannsynlig ? 

 Kommunenes inntogsmarsj i elbilmarkedet 

 Stor vekst i bedriftskunde-segmentet 

 Ytterligere kommersialisering av infrastruktur 

     (bensinstasjoner, McDonald’s, kjøpesentre ) 

 Noen nye elbiler på markedet, men ikke 
mange (E-Up, BMW i3, el. varebiler) 

 



Hva skjer i 2013 – helt sikkert ! 

 Høyeste salg av elbiler noensinne i Norge 

 Nissan LEAF (fortsatt) # 1   

 

 

                  Takk for meg ! 


