
 
 
44 prosent nordmenn sier at elbiler hjelper med å 
bekjempe klimaendringene 
 
Å kjøre elektrisk er i ferd med å gå fra noe som er bra og ha til noe man må ha, sier 
neste generasjon av potensielle elbilister. De største hindringene for det er 
lademuligheter og prisen på en elbil. 
 
Oslo 7. oktober 2020 — Mens verden føler på effekten av klimaendringene, anser 
flertallet europeere (63%) at bærekraftig forbruk er den beste veien ut av den 
nåværende klimakrisen. 40% går så langt som å si at regjeringen bare skal gi 
økonomisk støtte for koronapandemien til selskaper som tar store skritt mot å 
redusere deres økologiske fotavtrykk. 44 prosent av nordmenn anser elbiler som en 
avgjørende løsning på klimaendringene. 
 
Dette er noen av de første funnene fra EVBox Mobilitetsrapport — EVBox’ årlige 
markedsundersøkelse om bruk av elbiler og hindrene for bruk, utført i samarbeid 
med Ipsos. Statistikken inneholder svar fra 3600 europeere i seks land: Norge, 
Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. 
 
 
42 prosent av europeere vurderer å investere i en elbil og oppgir 
klimaendringer som en av hovedårsakene 
 
Flertallet av europeiske borgere (62 prosent) anser klimaendringer som en veldig 
personlig sak. For potensielle elbilister og eksisterende elbilister er andelen 74 



prosent. I Norge er dette noe lavere i gjennomsnittet. Blant nordmenn anser 53 
prosent av klimaendringer som noe personlig. Tallet er også en del lavere blant 
elbilister sammenlignet med resten Europa. 
 
Her måler Norge lavest andel på dette av alle landene og ligger på 63 prosent 
sammenlignet med gjennomsnittet på 74 prosent. Videre, mener over halvparten av 
deltakerne i undersøkelsen (62 prosent) at reduksjon av CO2-utslipp fra transport er 
viktig. 67 prosent av potensielle elbilister forbinder elektrisk mobilitet med kampen 
mot klimaendringene. I Norge gjelder dette hele 68 prosent av fremtidens 
potensielle elbilister. Generelt er miljøet en viktig faktor når potensielle elbilister 
vurderer å kjøpe elbil.  
 
 
Vekstfaktorer og hindre for salg av elbil 
 
I Norge er usikker tilgjengelighet av ladepunkter den største hindringen for å bytte 
til elektrisk. Ladetid er på andre plass. Potensielle elbilister i Norge er bekymret for 
hvor lang tid det vil ta å lade elbilen, men undersøkelsen viser at hele 95 prosent av 
norske elbilister ikke støter på noen problemer med å lade. Det vil si at så lenge folk 
er motivert nok til å prøve elbil, ser de ikke tilbake. En merkbar forskjell er at av alle 
landene i undersøkelsen, unntatt Norge, er de største hindringene heller at 
elektriske biler fortsatt befinner seg i den øvre prisklasse. Men alle svarer at de 
bekymrer seg for tidkrevende lading og hvorvidt lading koster mer enn bensin og 
diesel.  
 

 
 



Statlig politikk (insentiver) vil ha stor innvirkning på elbilsalget i tiden fremover 
Insentiver og retningslinjer har nok innflytelse til å dytte de som er interesserte i til 
og kjøpe elbil. 76 prosent europeere som vurderer å kjøpe elbil, mener at deres 
regjering bør prioritere politikk som beskytter miljøet. På lik linje blir European 
Green Deal ansett som viktig av potensielle elbilister (70 prosent), og mer enn 
halvparten sier det gjør det mer attraktivt for dem å faktisk kjøpe en elbil.  
Dette er tilfellet i Norge også selv om landet ikke er medlem av EU. I Norge sier 
52% av potensielle elbilister at European Green Deal, gjør det mer attraktivt for 
dem å kjøpe elbil. Dette kommer sannsynligvis fra Norges like politiske mål for 
fremtiden og planer for utslippsreduksjon.  
 
 
En gang elbilist, alltid elbilist?  
 
Nåværende elbilister er ekstremt lojale til elektrisk mobilitet - 82% av elbilister i 
Norge bekrefter at de ville valgt en elbil igjen. Regjeringens fokus på miljø, flere 
hurtigladestasjoner i hele Europa og nye, rimeligere elbilmodeller er sterke grunner 
til å sikre en raskere og mer sømløs overgang til elektrisk mobilitet. 
 

 
 
 
“Vi i EVBox brenner for å oppnå en grønn fremtid. Derfor ønsker vi å sikre 
tilgjengeligheten av elektrisk mobilitet til alle sjåfører og virksomheter - noe som 
resulterer i renere transport, en bedre sammenkoblet verden og en mer bærekraftig 
fremtid. For å oppfylle dette løftet ønsker vi å gjøre våre markedsundersøkelser 
tilgjengelig for alle. Vår markedsundersøkelse viser at borgere over hele Europa 



forventer at myndighetene, bilprodusentene, produsentene av ladestasjoner og 
andre virksomheter tar en aktiv rolle i å beskytte og påvirke miljøet positivt. 
Sammen må vi fjerne de viktigste hindringene for overgangen til elektriske kjøretøy 
slik at fremtidige generasjoner får sjansen til å oppleve en frisk planet som står 
sammen for ren, elektrisk mobilitet.”—Geir Bjørnstad, Regional Direktør for EVBox 
Nordics 
 
 
 
 
Om EVBox’ Mobilitetsrapport 
Undersøkelsen ble utført av Ipsos på oppdrag fra EVBox og gjennomført i seks 
europeiske land (Norge, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia og Nederland) av 
totalt 3600 innbyggere, hvorav 600 eier enten elbil, eller hybrid. Potensielle 
elbilister er respondenter som antyder at de sannsynligvis eller absolutt vil bytte til 
elbil når de kjøper sin neste bil. 
 
For mer informasjon om konkrete tall, vennligst ta kontakt med Madeline Vidak (PR 
& Kommunikasjon hos EVBox). 
 
 
 
 
Om EVBox Gruppen 
EVBox Gruppen ble grunnlagt i 2010 og fremskynder opptak av elektrisk mobilitet 
ved å bringe praktiske, integrerte elbil ladeløsninger til bedrifter og elbilister over 
hele verden. EVBox Gruppen vil gjøre elektrisk mobilitet tilgjengelig for alle, fra sin 
omfattende portefølje av kommersielle og ultrahurtige ladestasjoner bygget av 
EVBox til den skalerbare programvaren for ladestyring med åpen kildekode. 
 
EVBox Group er støttet av ENGIE og er ledende innen forskning og utvikling med 
flere laboratorier og fabrikker over hele Europa og Nord-Amerika som utvikler 
banebrytende elbil ladeteknologi. EVBox Gruppen har kontorer over hele verden, 
inkludert Paris, Chicago og Amsterdam med sterke fundament i dusinvis av 
markeder, og former en renere fremtid i transport. 
 


