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● Vegtransport og landbruket står for mer enn halvparten av ikke-kvotepliktig utslipp.

● Vellykket innfasing av null-eksos-biler i personbilsegmentet.

● I 2020 var ca. 10 % av nye varebiler elektriske (ca. 2014-nivå for personbiler).

● NTP-mål:

– Alle lette varebiler som selges i 2025 skal være null-eksos-biler. 

– Alle tyngre varebiler (over 1760 kilo) skal dette målet nås i 2030. 

– Halvparten av alle nye lastebiler skal være utslippsfrie i 2030.

● Oppdrag under 30 mil står for 80 prosent av denne transportens klimagassutslipp. 

Bakgrunn



● Direktiv for infrastruktur for alternative energibærerer.

● En revisjon fra EU/EØS har vært på høring.

● Forslag at dagens direktiv erstattes med en forordning

● Konkrete krav til infrastruktur for alternative energikilder

● Felles spesifikasjoner og krav til brukervennlighet

● Nye bestemmelser om medlemslandenes nasjonale planer.

Pågående revisjon av

Alternative fuels infrastructure directive (AFID)



TEN-T «core» og «comprehensive» i Norge



● Nasjonal ladekapasitet økes i tråd med elektrisk bilpark.

– 1 kW per elbil

– 0,66 kW per plug-in hybrid

– For lette: Max 60 km mellom 150 kW ladere langs TEN-T i år 2030

– For tunge: Max 60 km mellom 350 kW ladere langs TEN-T i år 2030

– For tunge: Alle «safe and secure» parkeringer har minst en 100 kW lader innen 2030

– For tunge: Alle «urban nodes» har 150 kW ladere på alle tungbilplasser innen 2025

● Nasjonal infrastruktur for hydrogen

– 150 km mellom 700 bars fyllestasjoner i hele TEN-T vegnettet som kan levere 2 tonn 

hydrogen per døgn i 2030

– 450 km mellom stasjon for flytende hydrogen i 2030

– Tilgang på hydrogen i alle «urban nodes»

● Infrastruktur for LNG

– «Appropriate number» LNG-stasjoner langs TEN-T Core

Forslag for regulering for infrastruktur



● Standardisert krav til kontakter for ladere

● Krav til åpen betalingsløsning med bankkort:

– nye ladepunkt < 50 kW.

– alle ladepunkt > 50 kW i 2026.

● Krav til tydelig informasjon om pris

● Sammenlignbare priser

● Ikke diskriminerende priser

● Krav til skilting langs TEN-T vegnettet.

Forslag til krav til brukervennlighet



● Sikrer alternative drivstoff på TEN-T vegnettet

– Det kommer noe fram i tid, 2030

– TEN-T vegnettet er begrenset til transport mellom de største byene og til 

naboland

● Områder utenom TEN-T vegnettet sikres da ved :

– krav om 1 kW per elbil

– krav om«safe and secure» parkeringer 

– krav om«urban nodes» 

– ringvirkninger og markedet generelt.

● Krav om brukervennlighet, betalingsløsninger og prisinformasjon vil gjelde hele 

vegnettet.

Oppsummert forslag til forordning



● Statens vegvesen støtter i hovedsak forslaget.

● Vi mener mer fleksibilitet i plassering av energistasjoner er en fordel.

– Noen steder har TEN-T vegnettet lav befolkningstetthet og lite trafikkvolum.

– Ønsker at land kan justere kravet etter behov, men ikke lavere enn 120 km for 

elbiler eller 300 km for hydrogen.

● Etter våre beregninger er 1 kW per elbil lavt.

● Lading/fylling av tungbil bør ses i sammenheng med døgnhvileplasser og 

rasteplasser.

Høringssvar fra Statens vegvesen



● Statens vegvesen har strategier for rasteplasser og døgnhvileplasser

● Jobber med strategier for ladeinfrastruktur på disse.

– Gir økt areal bruk.

– Krav til å levere nok energi innen hviletiden

– Kan kreve mer koordinering av godstrafikken slik at alle har tilgjengelig lading

– Rasteplasser lite attraktive for markedet hvis ikke det er andre tilbud til 

sjåfører/bilister.

● Ferdig høsten 2021.

Rasteplasser og døgnhvileplasser

Rasteplass på Trengereid (Foto: Statens vegvesen)



● Statens vegvesen og Miljødirektoratet har oppdrag danne kunnskapsgrunnlag for 

infrastruktur for ladestasjoner. Oppdraget har fem tema: 

1. Status for kjøretøy og ladestasjoner, skille på lette og tunge

2. Oppdatert status for rammevilkår

3. Vurdere framtidig behovet for ladestasjoner, særlig egne behov for tunge 

kjøretøy.

4. Vurdere markedssvikter og andre barrierer

5. Vurdere forbrukervennlighet – spesielt betalingsløsninger, prismodeller, 

tilgjengelighet, universell utforming.

● Ferdig i mars 2022.

Oppdatering av kunnskapsgrunnlag
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