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Sammendrag 

I oppgaven analyseres effekten CO2-avgifter avgifter på nye biler og drivstoff har på utslipp 

av CO2. I perioden 2007-2010 ble CO2-komponenten i engangsavgiften og på drivstoff endret 

flere ganger. Bakgrunnen var – utover det rent fiskale – å korrigere for eksterne virkninger av 

bilkjøring, herunder forurensing fra forbrenning av drivstoff. Selv om økonomisk teori tilsier 

at en riktig pris på karbon/CO2-avgift på drivstoff vil føre til full internalisering av eksterne 

effekter fra bilkjøring, kan det tenkes at bilkjøperne er myopiske og dette kan forsvare en 

engangsavgift på CO2-utslipp ved kjøp av bil.  

Oppgaven gir en kort introduksjon av bakgrunn for miljøavgifter og avgiftsutformingen her i 

Norge, samt en detaljert beskrivelse av CO2-avgift på drivstoff og CO2-komponenten i 

engangsavgiftens utforming. For å estimere avgiftenes påvirkning på bilsalget benyttes en 

betinget logitmodell. En betinget logitmodell vil gi sannsynligheten for valg av en type bil, for 

gitte egenskaper ved bilen. Type bil defineres av hvilket CO2-utslipp bilen har og 

egenskapene bilene velges ut ifra er CO2-komponenten i engangsavgiften og CO2-avgift på 

drivstoff. Modellen vil gi sannsynligheten for valg av bil i en utslippsklasse, gitt avgiftene i 

det inneværende år (2006-2010). Modellen benyttes til å predikere endringer i CO2-utslipp fra 

nybilparken ved avgiftsendringer. Endringene er bestemt i mandatet fra Statens Vegvesen og 

er: en dobling og tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften og en 20 %, 40 % og 60 

% økning i CO2-avgiften på drivstoff.  

En elbil er ikke nødvendigvis et nært substitutt til en SUV eller en terrengbil. Bilene deles 

derfor inn i åtte segmenter basert på størrelse og brukstype. Modellen benyttes så til å 

predikere endringer i CO2-utslipp for alle nye biler under et, hvert bilsegment for seg og for å 

predikere eventuelle overganger mellom segmentene.  

Resultatene er entydige i at en tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften gir de beste 

resultatene hvis målet er å redusere gjennomsnittelig CO2-utslipp fra nye biler. Både 

gjennomsnittelige utslipp innad i segmentene og totalt i nybilparken predikeres til å få størst 

reduksjon i gjennomsnittelig utslipp av en tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften. 

Økninger i avgifter på drivstoff har ikke særlig virkning på nybilkjøpet; dette kan bygge opp 

under påstander om myopiske bilkjøpere. Avgiftsøkningene fører ikke til merkbar endring i 

markedsandelene til de forskjellige CO2-utslippene. Dobling og tredobling av CO2-

komponenten vil føre til en overgang fra biler med høyt utslipp mot biler i segmenter som 
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slipper ut mindre, mens økningen i drivstoffavgiften gav ikke observerbare overganger 

mellom segmentene. 

Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i et oppdrag utført av Vista Analyse AS på vegne av 

Vegdirektoratet. Avgiftsendringer og avgiftenes mål er bestemt i oppdragets mandat.  
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1 Innledning 

Vista Analyse utførte våren 2009 en analyse av miljøavgifter på biler og drivstoff på oppdrag 

fra Statens vegvesen. Oppdraget var et av flere delprosjekter under transportnæringens bidrag 

til Klimakur2020
1
. Mandatet gikk ut på å gjøre rede for hvilke virkninger CO2-avgifter på nye 

biler og drivstoff har på CO2-utslipp fra nye biler. Grunnet tids- og finansielle restriksjoner 

ble ikke modellens potensial fullt ut realisert. Vista Analyse fikk derfor i oppdrag å 

videreutvikle modellen benyttet i analysen fra 2009. Videreutviklingen skal først og fremst 

inkludere nye salgstall og se på avgiftenes virkninger innad i hvert bilsegment og mellom 

bilsegmentene. Jeg skal skrive min masteroppgave med utgangspunkt i dette oppdraget.  

Oppgaven innledes med bakgrunn for miljøavgifter og en utgreing om avgiftsutformingen her 

i Norge. Så beskrives utformingen av CO2-avgift på drivstoff og CO2-komponenten i 

engangsavgiften. Datasettet i oppgaven er krevende og avgjørende forenklinger har vært 

nødvendige. Disse beskrives i kapittel 4. I kapittel 5 beskrives modellen som legges til grunn 

for å analysere adferd ved kjøp av ny bil. Modellen er en sannsynlighetsmodell som i 

hovedsak går ut på å finne sannsynligheten for valg av bil gitt avgifter og bilpreferanser. 

Problemer med endogene kovariater, grunnet dual kausalitet, må modellen modifiseres så den 

kan estimeres på en konsistent måte. Modifiseringen beskrives i kapittel 6 sammen med 

resultatene fra estimeringen som benyttes i avgiftscenarioene fra Statens vegvesen.  

Deler av datamateriale ble overrakt undertegnede fra Vista Analyse AS, og jeg mottar stipend 

fra Vista Analyse AS for utførelsen.  

 

                                                 
1
 Beskrevet i avsnitt om bakgrunn for oppgaven.  
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2 Bakgrunn 

Det er økende grad av konsensus rundt global oppvarming og menneskeskapte 

klimaendringer. Flere tunge institusjoner og utvalg har presentert rapporter som dokumenterer 

menneskeskapte endringer i klodens temperatur, samt forsøk på å kartlegge konsekvensene av 

en fortsatt utvikling i samme retning.  

2.1 IPCC 

FNs klimapanel, the intergovernmental panel on climate change (IPCC) presenterer i en av 

sine rapporter om klimaendringer, “The Physical Science Basis. Contribution of Working 

Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change” (IPCC, 2007), en figur (se figur 1) som viser utviklingen i konsentrasjon av 

karbondioksid (CO2) i atmosfæren fra 8000 før Kristus til 2005.   

 

Figur 1. Konsentrasjon av CO2 i atmosfæren fra år 8000 før Kristus til 2005. Kilde: (IPCC, 2007). 

Figuren viser en dramatisk økning av mengden CO2 i atmosfæren fra rundt 1800-tallet og 

frem til i dag. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er på venstre akse. På høyre akse  er 
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enheten ”radiative forcing”. Dette er et mål på hvordan endring i klimafaktorer som is og 

mengden vannmolekyler i troposfæren
2
  påvirker energibalansen i atmosfæren og blir ofte 

brukt som et mål på klimapåvirkning fra forskjellige faktorer (Vranes, 2007). I figur 1 øker 

skjevheten i energibalansen når konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren vokser - fra null 

påvirkning rundt 1800-tallet til litt over 1,5 i 2005.  

I rapporten skriver klimapanelet at forbrenning av fossilt brensel er hovedkilden til økningen i 

konsentrasjonen av CO2. 

FNs overordnede klimamål er å stabilisere konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, slik at man 

avverger farlig menneskelig påvirkning av klimasystemet. (Stortingsmelding nr. 34, (2006-

2007)). 

2.2 Stern-rapporten 

I 2006 overleverte Nicholas Stern et 700 siders dokument til britiske myndigheter. I 

dokumentet beskriver han klimaendringene vi kan forvente hvis vi fortsetter med "business-

as-usual". Det er dystre spådommer. De avdekkede klimaendringene skyldtes i første omgang 

generering av elektrisitet, avskogning, transport og landbruk (Stern, webarchive antional 

archive uk, 2006). Et viktig aspekt er at global oppvarming er et globalt problem. 

Drivhusgasser har grovt sett samme effekt på klimaet uansett hvor på koden de slippes ut.   

I den ovennevnte rapporten beskrives klimaendringer som den største og mest alvorlige 

markedssvikten noen sinne. Eksternaliteten oppstår fordi forurensende 

handlinger/virksomheter ikke belastes for den skade/ubehag de påfører andre med sitt utslipp. 

I en perfekt verden: full informasjon, perfekt konkurranse og en myndighet, vil en Pigou-skatt 

lik den marginale sosiale grensekostnaden av forurensing, perfekt fordeling av 

eiendomsrettigheter og handel (Coase) eller direkte utslippskontroll, løse problemet. Verden 

er langt fra perfekt. Det finnes mange myndigheter, langt fra full informasjon, marginale 

sosiale grensekostnader kan ikke identifiseres; de som må leve med forurensingen er ikke født 

enda. Stern oppsummerer: ”Vi har en intertemporalt, internasjonalt problem, som krever 

kollektiv handling, under stor usikkerhet og tilhørende markedsvikt.” (Stern, webarchive 

antional archive uk, 2006) (oversatt undertegnede).  

                                                 
2
 Den laveste delen av atmosfæren. 
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I rapporten foreslår Stern og hans team følgende virkemidler for å redusere utslipp av 

drivhusgasser: karbonprising, teknologisk politikk, samt å fjerne barrierer for endring av 

adferd. Gjennom kvoter, CO2-avgifter og utslippsregulering vil folk lære den riktige 

marginale utslippskostnaden å kjenne. Videre vil en synlig og troverdig teknologisk politikk 

som fremmer langsiktig utvikling og bruk av energieffektive og karbonnøytrale produkter, 

være essensiell for en reduksjon i miljøgassutslipp. Stern-rapporten foreslår en dobling av 

offentlige bevilgninger til forskning. Det anbefales også å hjelpe energieffektive og 

miljøvennlige alternativer til å etablere seg i markedene. Det siste virkemiddelet går ut på å 

fjerne transaksjonskostnader, informasjonsproblemer og andre tregheter i markedet som 

forhindrer lønnsomme investeringer eller etableringer av energieffektive løsninger (Stern, 

Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006). 

2.3 Klimaforliket  

I Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) foreslår Miljøverndepartementet følgende konkrete mål 

for Norge: 

 Norge skal være karbonnøytralt
3
 i 2050 

 Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av 

klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990 

 Norge skal skjerpe sin Kyoto-forpliktelse med ti prosentpoeng til ni prosent under 

1990-nivå 

Klimaforliket 

I 2008 inngikk alle partier på Stortinget, bortsett fra FrP, ”Avtale om klimameldingen” 

(Miljøverndepartementet, 2008). Avtalen går ut på at Norge skal bli karbonnøytralt innen 

2030. Det vil si at Norge i 2030 skal gjennomføre globale klimatiltak tilsvarende norske 

utslipp. Innen 2020 skal Norge redusere sine utslipp med 15-17 millioner tonn CO2-

ekvikvalenter
4
 i forhold til referansebanen slik den ble presentert i Nasjonalbudsjettet i 2007. 

Av tiltakene skal 2/3 gjøres hjemme i Norge og resten i utviklingsland.  

Klimaforliket peker på konkrete tiltak og sektorer som kan tenkes å bidra til å gjøre Norge 

klimanøytralt innen 2030. Relevant for denne oppgaven er følgende punkt: 

                                                 
3
 Se avsnitt om Klimaforliket for beskrivelse. 

4
 CO2-ekvivalenter er et fellesmål på drivhusgasser. 
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”6.13. Krav til personbiler 

Partene er enige om at det skal være et mål at fra 2012 skal det gjennomsnittlige utslippet fra 

nye personbiler være på under 120 g/km. For å nå dette målet må omleggingen av bilavgiftene 

i miljøvennlig retning fortsatte fra og med statsbudsjettet 2009.” 

2.4 Klimakur2020 

Som et resultat av Stortingsmeldning nr. 34 (2006-2007) nedsatte Miljøverndepartementet en 

gruppe bestående av Norges vassdrags- og energidirektorat, Oljedirektoratet, Statens 

vegvesen, Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens 

forurensningstilsyn). Deres oppgave var å kartlegge hvilke muligheter norske myndigheter 

har for å få til den ønskede utslippsreduksjonen frem mot 2020, samt konsekvenser av disse. 

Utgangspunktet for analysen er klimaforliket beskrevet over.  

I perioden 1998-2008 steg utslipp av CO2 i Norge med 8 % og var i 2008 på 54 millioner 

tonn. De tre største utslippssektorene er transport (32 %), hvorav veitrafikken utgjør 59 % av 

utslippene, petroleum (27 %) og industrien (26 %) (Klimakur2020, 2010, p. 5). For 

transportsektoren identifiserte Klimakur 2020-gruppen tiltak som til sammen gir en 

utslippsreduksjon på 3-4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Teknologitiltak står 

for 1,7 millioner av disse (Klimakur2020, 2010, pp. 9-14). De største reduksjoner i utslipp fra 

transportsektoren er forbundet med biodiesel og teknologisk utvikling for motorkjøretøy, og 

skal tilsvare reduksjoner på henholdsvis 1,8-1,9 tonn CO2 og 0,8 millioner tonn CO2 

(Klimakur2020, 2010, p. 81). 
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Figur 2. Utslipp av klimagasser i perioden 1998-2008. Kilde: SSB 
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3 Engangsavgift og drivstoffavgift 

Et av tiltakene for å redusere utslipp fra transportsektoren er CO2-avgifter på nye biler og på 

drivstoff. Formålet med avgiftene er å endre bilisters adferd og dermed redusere de samlede 

utslippene fra bilparken, samtidig har avgiftene viktige provenyeffekter. Avgiftene består av 

flere komponenter som utredes under. Et viktig skille er mellom miljøavgifter og rene fiskale 

avgifter.  

3.1 Utforming av engangsavgiften  

Beskrivelse av avgiftene frem til 2009 er i sin helhet hentet fra rapporten: ”Virkninger av 

kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler” (Heldal, Rasmussen, Dyb, & 

Strøm, 2009). 

Nye biler ilegges en kjøpsavgift som skal korrigere for eksterne virkninger av bilkjøring
5
. 

Avgiften betales ved førstegangsregistrering i det sentrale motorvognregisteret, og beregnes 

på bakgrunn av opplysninger fra registeret.  

Avgiften var i utgangspunktet fiskal. Det vil si at dens eneste hensikt var å skaffe inntekter til 

staten. Den var progressivt utformet, slik at kostbare biler ble ilagt relativt sett høyere avgifter 

enn rimeligere alternativer. I 1982 ble vekt inkludert avgiftsgrunnlaget med begrunnelsen at 

eksterne effekter av bilkjøring varierte med bilens vekt. En ny endring fant sted i 1996. Da ble 

kjøretøyets vekt, slagvolum og effekt tatt med i avgiftsgrunnlaget. Gjennom ordningen skulle 

avgiftene ivareta miljø og sikkerhet i større grad enn før, men provenyeffekten hadde fortsatt 

primærhensyn. 

I 2007 ble CO2-utslipp i gram per kilometer tatt med i stedet for slagvolum. Hensikten var å 

stimulere bilkjøpere til å kjøpe biler med lavere CO2-utslipp. Gjennomsnittlige utslipp gikk 

fra 177 g/km i 2006 til 157 g/km i 2007 ( figur 3). En indeksendring av avgiftene fra 2007 

kom i 2008 ( tabell 1). 

CO2-komponenten i kjøpsavgiften ble endret i 2009. Målene fra klimaforliket ble lagt til 

grunn. Det ble blant annet innført null-sats for utslipp under 120 g/km og for biler som slapp 

                                                 
5
 Dette er ting som støy, CO2-utslipp, kø og slitasje av veibane.  
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ut mindre enn 120 g/km ble det gitt et fratrekk på 500 kr pr g/km med CO2 under 120. 

Avgiftssatsene er fremstilt i tabellen under.  

I 2010 ble CO2-komponenten ytterligere endret. Insentivene for CO2-utslippsreduksjoner ble 

intensivert. Endringene er oppsummert i tabellen: 

Kroner per gram Første 120 

g/km 

121-140 

g/km 

141-180 

g/km 

181-250 

g/km 

Over 250 g/km 

Satser 2008 41,25 195,90 515,13 1443,48 1443,48 

Satser 2009 0
1  

(-500) 526,00 531,00 1486,78 2500,00 

Satser 2010 0
2 

(-609) 725,00 731,00 1704,00 2735,00 
Tabell 1. Avgiftsatser på CO2-komponenten i engangsavgiften. Tallene er oppgitt i kroner per gram CO2. 1) For 

biler som slipper ut mindre enn 120 g/km med CO2 gis et fradrag på 500 kr per gram under 120 g/km. 2) For 

biler som slipper ut mindre enn 120 g/km med CO2 gis et fradrag på 609 kr per gram under 120 g/km. Kilde: 

(Finansdepartementet, Avgiftssatser 2010, 2009), (Finansdepartementet, 2008). 

3.1.1 Hvordan blir avgiftene? 

I tabellen under presenteres utregnet av hvordan avgiftene vil være for enkelte utslippsnivåer. 

Utslippsnivå Avgift 2009 Avgift 2010 Endring fra 

2009 til 2010 

Endring i % fra 

2009 til 2010 

90 g/km -15000 -18270 -3270 21,8 

110g/km -5000 -6090 -1090 21,8 

150 g/km 15830 21810 5980 37,8 

200 g/km 61495,6 77820 16324,4 26,5 
Tabell 2. Utgifter/gevinster som følger avgiftsendringen.  

Avgiftene i 2010 gir sterkere insentiver for å velge en utslippsvennlig bil. Endringen i prosent 

fra 2009 til 2010 er størst for biler som slipper ut rundt 150 g/km CO2. Biler med utslipp over 

200 g/km har de absolutt høyeste avgiftene på 77 820 NOK i 2010. Ved å velge en bil med 

utslipp på 90 g/km fremfor en på 200 g/km vil en spare 96 090 NOK. Dette tallet var på 

76495,60 NOK i 2009.  

I dagens Norge selges det relativt få biler fra de laveste og høyeste utslippsklassene. Derfor er 

det avgiftsendringene i mellomklassen som er de meste relevante for folk flest. Det skyldes 

delvis begrensninger på tilbudssiden (Heldal, Rasmussen, Dyb, & Strøm, 2009).  
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3.2 Drivstoffavgift 

Drivstoffavgiften er utarbeidet for å internalisere eksterne effekter knyttet til bruken av 

kjøretøy: støy, ulykker, veislitasje, forurensing og kø. Avgiften er også en kilde til inntekter 

for staten og den har et vesentlig fiskalt element.  

Avgift på drivstoff ble introdusert i 1993 og i 1999 ble en egen CO2-komponent inkludert i 

denne avgiften (Heldal, Rasmussen, Dyb, & Strøm, 2009). CO2-komponenten var en del av 

den generelle avgiften på bensin og diesel, men ble i 1999 tatt ut av avgiften og det ble 

opprettet en egen CO2-avgift på drivstoff. I 2008 var CO2-avgift på bensin 0,82 kr per liter 

bensin, i 2009 var den 0,84 og i 2010 var den på 0,86. Fra 2009 til 2010 utgjorde dette en 

endring på 2,4 %. CO2-avgift på diesel var på 0,55 kr per liter diesel i 2008, 0,57 i 2009 og 

0,58 i 2010 (NP, 2010).  

3.3 Gjennomsnittelig CO2-utslipp fra nye biler  

Målet med avgiftsendringene er å få det gjennomsnittelige utslippet fra nye biler ned til 120 

g/km. Hvordan har utviklingen i CO2-utslipp vært de siste 6 årene? 

Figur 3 viser at gjennomsnittlig utslipp av CO2 fra nye biler har gått ned i perioden 2004-

2010. På 6 år er snittet redusert med 42 gram per kilometer. Det er tydelige endringer i 

utviklingen i CO2-utslipp i de årene det har vært avgiftsøkninger. Den første store endringen 

kom i 2007 med innføringen av CO2-komponent i engangsavgiften. Med denne endringen 

følger en reduksjon på nesten 20 gram per kilometer i snitt på nye biler.  Nedgangen fortsetter 

i 2008 og 2009. I 2010 ser vi en ny stor reduksjon i gjennomsnittelig CO2-utslipp; Denne er 

på 15 g/km. I grafen ser det ut som avgiftene har en betydelig effekt på gjennomsnittelig 

utslipp. Det er ikke gitt at dette er tilfellet. Nedgangen kan også skyldes andre ting, som 

finanskrise, teknologisk utvikling og tilbud av biler. Denne oppgavens mål er å skille ut 

effekten CO2-avgiften har hatt på denne nedgangen, og dermed utvikle en modell som kan 

predikere endringer i avgiftenes effekt på utslippet. Lykkes forsøket, vil det kunne legges til 

grunn i utformingen av avgiftspolitikken. Figuren under viser utvikling i gjennomsnittlig 

CO2-utslipp fra nye biler. 
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Figur 3. Gjennomsnittlig CO2-utslipp i gram per kilometer fra nye biler i perioden januar 2004 til august 2010. 

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikk (OFVAS, 2010).  
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4 Datagrunnlag 

I dette kapittelet beskrives datamaterialet som skal benyttes i den økonometriske modellen. 

Flere av variablene ligger ikke direkte tilgjengelig eller er ikke direkte sammenlignbare. 

Kapittelet redegjør for datakilder og eventuelle antakelser som ligger til grunn for å definere 

variablene som inngår i modellen.  

4.1 Totalt bilsalg, modell og merke 

Data for salg/registrering av nye biler dekker perioden 2007 – juli 2010 og inneholder 

detaljert informasjon om vel 400 000 biler. Oversikten er utarbeidet av Opplysningsrådet for 

veitrafikk AS (OFVAS), og observasjonene er delt inn i år, segment, merke, merkenummer, 

modell, modellnummer, drivstoffstype, CO2-utslipp, egenvekt, ytelse/effekt, type karosseri og 

antall biler solgt/registrert av den typen. 

4.2 Engangsavgift på nye biler 

Oversikt over engangsavgift på nybilkjøp publiseres av Toll og avgiftsetaten i rapporten 

”Engangsavgift på motorvogner mv. 2010” (2010). Disse publiseres hvert år i en rapport. 

Avgifter fra de resterende år ble overrakt meg fra Vista Analyse. For beregning av avgiftene 

deles bilens egenskaper inn i vekt, motoreffekt og CO2-utslipp
6
. Avgiften er progressiv og 

øker med bilens vekt, motoreffekt og CO2-utslipp. Både størrelsen på kategoriene og 

avgiftene har blitt endret flere ganger i løpet av perioden 2007-2010.  

4.3 Priser og avgifter på drivstoff 

Priser og avgifter på bensin og diesel foreligger på Norsk Petroleumsinstitutts (NP) 

hjemmeside (NP, 2010) . NP publiserer statistikk over produktpriser (diesel, bensin og 

fyringsolje), samt avgiftskomponenten i prisene. For bensin og diesel beregnes prisene som et 

gjennomsnitt av 100 stasjoner fordelt over hele landet. I forbindelse med konsumprisindeksen 

samler Statistisk sentralbyrå (SSB) inn månedlige priser for bensin 95 oktan, autodiesel og 

                                                 
6
 Slagvolum er siste kategori, men det er ikke relevant for oppgaven, da disse er unntatt å opplyse om CO2-

utslipp.  
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fyringsolje, og basert på disse prisene har NP beregnet gjennomsnittspriser per år. Tallene er 

oppgitt per måned fra 2004 til og med juni 2010.   

4.4 Oslo Børs 

Tall for børsens prosentpoeng, Aksjeindekser Oslo Børs, er hentet på Oslo Børs’ hjemmeside 

(Oslobørs, 2010). Tallene for 2007-2009 er på årsbasis og er rapportert som verdi ved årets 

slutt, mens tallene for 2010 er verdien 31. juni 2010. 

                             

Børsvariabelen er tatt med som et instrument for finanskrisen.   
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5 Modellen 

Kapittelet beskriver modellen som benyttes som utgangspunkt for estimering av CO2-

avgiftenes effekt på gjennomsnittelig utslipp fra nye biler. Det er viktig å skille mellom 

kostnaden på å kjøpe bil og kostnaden ved å bruke bil. Engangsavgiften er inkludert i 

kostnaden av å kjøpe bilen. CO2-avgift på drivstoff er inkludert i kostnaden av ved å bruke 

bilen. 

I henhold til økonomisk teori skal veibruk- og CO2-avgiften på drivstoff korrigere for de 

eksterne effektene knyttet til bruk av bil. Som nevnt over er dette forurensning, kø, støy, 

ulykker og slitasje av veien. Gitt en optimal pris på karbon, skulle det ikke være nødvendig 

med CO2-avgift på kjøp av bilen også. Rasjonelle bilkjøpere tar innover seg totalkostnaden 

for bruk av bilen over bilens levetid og tar optimale beslutninger som internaliserer alle 

eksternaliteter bilbruk medfører. Dersom bilkjøpere er myopiske, det vil si at de vekter nær 

fremtid høyere, vil ikke en riktig karbonpris og dermed avgift på CO2 internalisere de 

eksterne effektene og en engangsavgift på kjøp av bil kan forsvares (Heldal, Rasmussen, Dyb, 

& Strøm, 2009). I Norge er det et politisk mål å få gjennomsnittelig utslipp fra nye biler ned 

til 120 g/km (Miljøverndepartementet, 2008), og virkemiddelbruken må vurderes i forhold til 

dette målet. Modellen beskrevet her tar sikte på å beskrive hvor stor effekt på CO2-utslippet 

som kan tilskrives CO2-avgiftene på drivstoff og nybilkjøp.    

5.1 Variabler som inngår i modellen 

5.1.1 Segmenter 

Nye biler deles inn i s=1,.., 8 segmenter av biler: 

1 Småbiler 

2 Kompaktklassen 

3 Mellomklassen 

4 Store biler 

5 Minibiler 
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6 Sportsbiler 

7 Flerbruksbiler 

8 Luksusbiler 

5.1.2 CO2-kategorier 

CO2-utslippet fra nye biler spenner fra 0 til 448 gram CO2 per kilometer når bilen kjører jevnt 

på landevei. Dette deles inn i k=1,..,35, hvor hvert intervall er på 5 gram, eller benyttes som 

en kategori per gram
7
.  

5.1.3 Bilmodell 

Biler blir delt inn i modell og merke. Det vil finnes flere modeller innen samme merke og 

flere varianter av hver modell. For eksempel finnes det mange spesifikasjoner av modellen 

Golf som er en Wolksvagen (merket). Alle biler som er modell Golf, kalles derfor Golf, men 

CO2-intervall og andre spesifikasjoner vil variere.   

5.1.4 CO2-avgifter 

 CO2-komponenten i engangsavgiften og på drivstoff skilles ut av totalprisen og defineres:   

                                      

                                        

 

                                                 
7
 Segmentmodellen. 
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5.2 Sannsynlighetsmodeller 

For å teste om, eventuelt i hvor stor grad, avgiftene påvirker bilvalget, benyttes en modell som 

estimerer sannsynligheten for at en bil blir valgt, basert på egenskaper ved bilen. 

5.2.1 Betinget logitmodell for valg av bilmodell 

I tilfeller der den avhengige variabelen er flere alternativer, kan logit-modellen utvides til å ha 

en rekke alternativer som den avhengige variabelen. Data av typen kjønn, inntekt og bosted er 

individspesifikk informasjon, mens informasjon om bilens utslipp, pris og avgift er 

alternativspesifikk. For å analysere avgiftenes effekt på CO2-utslippet er det effekten den 

alternativspesifikke informasjonen som er relevant. Hvis de forskjellige alternativene ikke er i 

ordnet rekkefølge vil en betinget logitmodell gi sannsynligheten for valg av bilalternativ, i, for 

gitte egenskaper ved bilen (Sun, 2010, p. 109). I en betinget logitmodell estimeres nytten til 

hvert av alternativene og koeffisienter for hvert alternativ og et feilledd regnes ut (Kennedy, 

2003, s. 269). Hvis det er tre utslippsklasser og to alternativspesifikke variabler vil modellen 

regne ut to helningskoeffisienter og en konstant. En betinget logitmodell vil i dette tilfellet gi 

sannsynligheten for valg av bil i utslippsklasse i, gitt CO2-avgiftene på drivstoff og CO2-

komponenten i engangsavgiften.  

Fordi at avgiftendringen i 2009 kom omtrent samtidig med finanskrisen, er det nødvendig å 

inkludere en instrumentvariabel som kan kontrollere for finanskrisen. Det er naturlig å anta at 

finanskrisen kan ha samme effekt på bilkjøpere som en avgiftsøkning. Begge antas å påvirke 

kjøperen i retning billigere biler, som også er forbundet med lavere utslipp. Behovet for en 

instrumentvariabel utledes i mer detalj under.  
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Modellen: 

(1)      
                                           

                                            
 
   

  

 

(2)                     

 

hvor  t=2007-2010 , i=105,..,448 og n=antall observasjoner/bilkjøp. Co2avgift er 

marginalavgiften på CO2-komponenten i engangsavgiften og co2drivstoffavgift er 

marginalavgiften på drivstoff.   

Bilkjøperne kan velge mellom i bilalternativer, sortert på CO2-intervall. Dermed gir uttrykket 

sannsynligheten for valg av bil med CO2-intervall i.   

Den observerbare parallellen til sannsynligheten er markedsandelen, mit. Det er denne 

variabelen som er av interesse. Den viser hvor store markedsandeler de forskjellige bilene har. 

Bilene er først og fremst identifisert ved sitt CO2-utslipp. Derfor blir mit markedsandelen til de 

forskjellige CO2-utslippene. Målet blir at biler med lavt CO2-utslipp skal få høyere 

markedsandeler, mens utslippsintensive biler ønskelig får reduserte markedsandeler gjennom 

avgiftene. Modellen blir:  

(3)          
                                           

                                            
 
   

  

 

Modellen vil gjøre det mulig å finne avgiftenes påvirkning på sannsynligheten for valg av bil 

med forskjellige CO2-utslipp. Når koeffisientene beta og gamma er kjent, kan relasjonen 

benyttes for å predikere markedsandelene til de forskjellige CO2-utslippene. Hvis modellen 

gir en god tilnærming til virkeligheten vil den kunne benyttes til å predikere effekter av 

avgiftscenarioer. Scenarioene består i å doble og tredoble CO2-komponenten i 

engangsavgiften og øke CO2-avgift på drivstoff med henholdsvis 20 %, 40 % og 60 %
8
. 

                                                 
8
 Disse scenarioene er i tråd med mandatet fra Statens vegvesen. 
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6 Estimering og resultater 

Modellen trenger noen modifiseringer før den kan benyttes i en regresjonsanalyse. To 

problemer fremstår som innlysende; effekten fra avgiften må skilles fra effekten fra 

finanskrisen, og det finnes et dualt kausalitetsproblem mellom den avhengige variabelen, 

CO2-utslipp, og den kovariaten som skal bestemme utslippet, CO2-avgiften. Begge 

problemene vil gi skjeve estimater. Det første problemet kan løses ved å finne et egnet 

instrument for finanskrisen, mens det andre problemet krever avanserte økonometriske 

metoder. Disse utledes i dette kapittelet, før resultatene fra regresjonsanalysen presenteres og 

analyseres. 

6.1 Skjevhet ved utelatte variable  

Fordi avgiftsgenereringen som trådte i kraft i 01.01.09 ble annonsert omtrent samtidig som 

finanskrisen inntraff – oktober 2008 – blir det problematisk å skille på om den observerte 

nedgangen i CO2-utslipp (figur 3) skyldes finanskrise eller avgiftsendring; sannsynligvis vil 

nedgangen skyldes begge deler. 

Dersom ikke alle variabler som kan tenkes å være korrelert med både den avhengige 

variabelen og den kovariaten vi er interessert i er med i regresjonen, har vi det som heter 

”omitted variable bias”. Dette gir skjeve estimater fordi effekten fra den utelatte variabelen 

fanges opp av koeffisienten av interesse.  

Vi har følgende modell: 

(4)                

 

For i=1, .., n individer. 

Ønsket er å finne ut hvordan xi via β1 påvirker yi. Dette kan vi gjøre ved følgende uttrykk 

(5)   
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hvis n    

(6) 
                   

   

            
   

 
                

         
  

 

(7)  
        

      
 

               

      
 

         

      
 

        

      
  

 

(8)     
        

      
  

 

For at en regresjon skal gi rette og konsistente koeffisienter må følgende krav være tilfredstilt: 

Forventningsverdien til feilleddet må være null: 

(9)         

 

Det kan ikke være korrelasjon mellom kovariatene av interesse og feilleddet: 

(10)                                 

 

I dette tilfellet brytes betingelsen 

(11)                           

 

Dette er fordi at en variabel     som er korrelert med kovariaten av interesse, 

(12)                

 

er utelatt. Dermed er  

(13)               

 

og vi har  
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(14)                  

 

og estimatene blir skjeve.  

I et slikt tilfelle blir den interessante koeffisienten under- eller overestimert. Finanskrisen er 

korrelert med både CO2-utslippet på den valgte bil (avhengig variabel), fordi dette gikk 

kraftig ned i perioden med finanskrisen, og med avgiften i 2009 (kovariaten av interesse), 

fordi avgift og finanskrise trådte i kraft omtrent samtidig. For å unngå skjeve estimat av 

effektene avgiftene har på CO2-utslippet, må en variabel for finanskrisen inkluderes i 

regresjonsligningen.   

6.1.1 Instrumentvariabel 

Finanskrisen er ikke en variabel som kan tas med i regresjonen - det er en tilstand økonomien 

er i – allikevel må den med i regresjonen for å unngå feilaktige estimater. For å fange opp 

effekten fra finanskrisen, slik at avgiftseffekten kan skilles ut, benyttes derfor en 

instrumentvariabel. Instrumentet som velges er antall prosentpoeng på børsen. Instrumentet 

velges fordi kjøpere av nye biler er en selektert gruppe som påvirkes av børssvigninger, mer 

enn andre potensielle instrumenter, for eksempel sparerate. Instrumentet vil helt konkret være 

antall prosentpoeng på børsen den 31.desember i hvert av årene 2007-2010 (januar til juli).  

Instrumentvariabelen defineres: 

                       

for alle t= 2007, .., 2010 (juni). 

Uten instrumentet vil de koeffisienten vi er ute etter, b1 og b2, være under- eller overestimert. 

Det er naturlig å tenke seg at både finanskrise og avgiftsøkninger vil føre til lavere CO2-

utslipp. Fordi biler som slipper ut mye CO2 både er dyre biler i utgangspunktet og får en 

økning i prisen når avgiften økes, vil effekten 2009-økningen har på CO2-utslipp 

overestimeres. 
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6.2 Estimering 

For å fjerne problemet med at det er CO2-utslippet som bestemmer hva avgiften skal være må 

sannsynlighetsmodellen gjøres om til en form som eliminerer endogeniteten mellom den 

avhengige variabelen og kovariaten av interesse. I denne modellen er det bilens CO2-utslipp 

som bestemmer hva CO2-avgiften skal være, samtidig antas det at en økning i CO2-avgiften 

vil føre til at bilkjøpere kjøper biler som slipper ut mindre CO2. Det er den sistnevnte effekten 

som skal estimeres. Den førstnevnte relasjonen må elimineres.  

Med utgangspunkt i modellen (3) etableres følgende relasjoner: 

(15)          
                                           

                                            
 
   

  

 

   

   
 

   

   
 

                                           

                                           
 

  
   

   
                                           

                                            

 

(16)   
   

   
   

     

     
   

                                                        

                                             

                                              

                         

m1t antas å være konstant over tid
9
: 

(17) 
                                                     

                                               
 

 

(18) 
                                                       

              
 

                                                 
9
 Observasjonen med høyest utslipp settes lik én. 
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I relasjonen bestemmes endringen i (ln) markedsandel fra t-1 til t av en konstant, endringen i 

CO2-avgift i engangsavgiften, endring i CO2-avgift i drivstoffavgiften, endringen i børs. Den 

problematiske relasjonen er nå endret til hvordan endring CO2-avgift påvirker endring i 

markedsandel til biler som slipper ut i hver av de forskjellige CO2-intervallene.  

Ligning (18) er ligningen som skal estimeres. Den betingede sannsynlighetsmodellen er nå 

omgjort til en lineær ligning og lineære regresjoner kan benyttes. Datasettet er et balansert 

paneldatasett. Det finnes observasjoner på i CO2-intervaller over t år, og det finnes en 

observasjon for hvert intervall i hvert år. ”First difference”-estimatoren kan benyttes for å 

finne hvordan endringer i avgiften påvirker markedsandelene til de forskjellige CO2-

intervallene.  

6.2.1 Paneldataregression og first difference estimator  

Dataene er ordnet slik at det for hver periode t finnes en observasjon på CO2-utslipp og den 

avgiftendring som følger hvilke utslipp. Børsen er også tatt med, som et instrument for 

finanskrisen. Regresjonsligningen blir: 

(19)                  

 

hvor,  

         ,                                      . 

 

Pooled OLS-estimatoren (POLS) er first difference estimatoren når vi har paneldata. Denne 

estimeres: 

(20)      
             

 

   

 

   

 

  

          

 

   

 

   

   

 

Nødvendige betingelser for at      
  er konsistent og forventningsrett: 

(21)             
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(22) 
                            

 
 

 

og,  

(23)                  

 

   

     

 

og,  

(24)       
    

     

 

hvor                

Den første betingelsen sikrer at kovariatene er eksogene – det er ingen korrelasjon mellom 

feilleddet og kovariatene av interesse. Den neste betingelsen er en rankbetingelse. Denne 

sikrer at det X-matrisen er fullstendig, at det ikke er noen perfekt multikollineæritet, under 

forutsetningen om at utvalget ikke er uendelig stort. Den siste betingelsen sikrer at det ikke er 

autokorrelasjon eller heteroskedastisitet (Wooldridge, 2002)og (Sun, 2010). 

Datasettet inneholder T*N=4*35=140 observasjoner. Fordi differansen fra et år til det neste 

skal benyttes, vil antallet observasjoner reduseres til (T-1)*N=3*35=105. 

Ligningen: 

(25) 
                                                            

      
 

 

estimeres i STATA 10.1.  
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6.2.2 Estimater 

Fullstendig utskrift finnes i vedlegg 1. 

 Variabel Beskrivelse Koeffisient t-verdi 

Avhengig variabel Endring i markedsandel for co2-intervall i, år t     

Kovariant Endring co2-engangsavgift for utslippskategori i, år t -0,0007356 -3,71 

Kovariant Endring co2-drivstoffavgift for utslippskategori i, år t 0,109377 1,48 

Instrument Endring i børsens prosentpoeng år t -0,0007821 -2,36 

Konstant Konstant -0,1348736 -2,22 
Tabell 3. Regresjonsresultater. 

6.2.3 Observert kontra predikert 

Ved å lage et plot av observerte og predikerte markedsandeler gis en oversikt over modellens 

evne til å predikere effekten av avgiftsendringer. Hvis modellen predikerer markedsandeler 

som ligner nært opptil det vi ser i virkeligheten, vil også avgiftssenarioene ligge nært opptil 

det vi ville sett med en slik avgiftspolitikk.  

Utregningen gjøres i STATA 10.1 og følgende ligning benyttes i predikeringen: 

(26) 
                                                        

                
 

 

Figuren under viser hvordan de predikerte markedsandelene fordeler seg på CO2-

utslippsnivåene i forhold til hva vi observerer i virkeligheten. 

 

Figur 4. Modellens treffsikkerhet. Predikerte og observerte markedsandeler  
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Figuren viser at modellen samsvarer med observerte markedsandeler i 2010. For lavere CO2-

klasser ligger estimatet litt under det observerte, mens for klasser med høyere CO2-utslipp er 

estimatet høyere. De store hoppet kurven gjør mellom 105 g/km og 120 g/km skyldes at det er 

innen disse intervallene det selges flest biler, slik at markedsandelen blir høy. Modellen som 

skal benyttes i prediksjonene benytter gjennomsnittspåvirkning på utslipp som en funksjon av 

avgiften og det kan derfor forventes at svingningene observert i virkeligheten jevnes ut.  

Basert på figur 4 antas det at modellen kan benyttes til å teste avgiftssenarioer og at den vil 

predikere responsen på avgiftene godt. Ut i fra figuren kan vi anta at modellen vil 

underestimere effekten for lavere CO2-utslipp, slik at markedsandelen i de lavere klassene kan 

forventes å bli litt større, mens det i de høyere utslippsklassene forventes å bli litt lavere 

markedsandeler enn modellprediksjonene.  

6.3 Elastisiteter 

Med utgangspunkt i markedsandelene rapportert over kan vi finne elastisiteten av 

sannsynligheten for valg av bil.  

Elastisiteten knyttet til CO2-avgiften i engangsavgiften er slik i henhold til den betingede 

logitmodellen: 

(27)                                    

 

Elastisitetene regnes ut i stata 10.1 ved hjelp av formelen (27) over. Elastisiteten er en 

funksjon av avgiften og av markedsandelen til det aktuelle CO2-utslipp. Derfor vil det være en 

elastisitet forbundet med hvert utslippsintervall. Det forventes at høyere utslipp er forbundet 

med høyere absoluttverdi på elastisiteten, siden disse intervallene har den høyeste 

marginalavgiften. Tabell 4 viser elastisiteten for et utvalg CO2-utslipp. En elastisitet mindre 

enn én i absoluttverdi er uelastisk. Det vil si at en endring på 1 enhet i prisen er assosiert med 

en endring på mindre enn én enhet i markedsandel. Motsatt er en elastisitet som er større enn 

én elastisk, og vil føre til en endring på mer enn en enhet i markedsandel ved en økning på en 

enhet i avgiften.     
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Elastisiteten har følgende tolkning: 

Hvis avgiften øker med 1% flykter li % fra det aktuelle CO2-utslippet, slik at biler med dette 

utslippet får en lavere markedsandel.  

Et eksempel kan gjøre det klarere:  

Hvis vi er i CO2-utslippsintervall 125, vil en 10 % økning i avgiftene føre til en 5,13 % 

reduksjon i markedsandel. Det finnes 849 biler med dette utslippet. En avgiftsøkning på 1 % 

vil derfor redusere antall biler i denne klassen med 41,3 biler. 

Dette er en liten andel av det totale bilsalget. I 2010 ble det solgt 73632 biler, og 41,3 biler 

utgjør 0,06 % av totalen.  

I tabell 4 nedenfor presenteres utslippet fra et utvalg CO2-intervaller. De laveste klassene har 

positiv elastisitet. Dette er fordi staten subsidierer biler med lavt utslipp, slik at de har negativ 

avgift. 

co2utslipp Elastisitet 

105 0,4114433 

119 0,3435058 

120 0,4359713 

125 -0,5131095 

180 -0,5179767 

185 -1,226361 

275 -2,011675 

448 -2,01091 
Tabell 4. Elastisiteten for forskjellige utslippsintervaller. Det oppførte utslippet er intervallets øverste grense. 

En tabell med elastisiteter for alle utslippsintervallene finnes i vedlegg 2.  

I figur 5 fremstilles elastisitetene grafisk. Figuren vil gi et mer helhetlig bilde av hvordan 

elastisitetene fordeler seg over de forskjellige CO2-intervallene. CO2-avgiftene har den 

ønskelige effekten på CO2-utslippet. Det er en tydelig tendens til at jo høyere CO2-utslipp, jo 

høyere er elastisiteten til å konvergere mot lavere utslippsklasser. Elastisiteten er negativ for 

alle klasser ned til 125 g/km. Elastisiteten for de høye utslippene er negativ og har høy 

absoluttverdi, mens de lavere utslippsklassene har mindre absoluttverdi. Innen alle 

utslippsklasser under 185 g/km er elastisiteten lavere enn én.  
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Figur 5. Elastisiteten for endring i markedsandel.  

 

6.4 Avgiftscenarioer 

Modellen utledet over ble lagt til grunn for å se på virkningen av avgiftsøkninger. Økningene 

er på 100 % og 200 % 
10

vises i figurene under. Det er viktig å merke seg at en økning i 

avgiftene på en gitt prosent, vil redusere de avgiftene som er negative med tilsvarende faktor. 

                                                 
10

 Avgiftsendringene er i tråd med mandatet fra Statens vegvesen. 
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Figur 6. Predikerte endringer i markedsandelene ved en dobling i CO2-avgiftene. 

 

 

Figur 7. Predikerte utslipp av CO2 ved en tredobling av CO2-avgiftene.  
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Simuleringen viser, ikke uventet, at en tredobling av avgiften har den største effekten på 

flytting fra høyt utslipp mot lavere utslippsklasser. I CO2-intervallet 106-119 g/km gikk 

andelen fra 22 % til 30 % med en økning i CO2-avgift, mens den ble predikert til 47 % i 

tilfellet med tredobling. Videre vil en tredobling av CO2-avgiften føre til at biler med utslipp 

opp til 120 g/km får en markedsandel på 60 %. En fullstendig oversikt over de predikerte 

markedsandelene finnes i vedlegg 3. 

6.5 Kommentarer 

Modellens konklusjoner må tolkes med utgangspunkt i modellens begrensninger og antakelser 

som ble gjort underveis. Særlig viktig er dette ved tolkning av tallverdien på elastisitetene. 

Koeffisientene er estimert ved hjelp av en first differenced-ligning og en pooled ols-estimator, 

men koeffisientene har samme tolkning som i en betinget logitmodell. 

Koeffisientene skal være rette og konsistente. Enkelt sagt betyr dette at de skal gå mot det 

riktige og samme tallet med større sikkerhet når en får flere observasjoner. For at dette skal 

være tilfellet må betingelsene (21)-(24) i kapittel 5 tilfredstilles. Å gjøre modellen om til en 

lineær ligning på endringsform eliminerte endogenitetsproblemene forbundet med CO2-

avgiften. En slik omgjøring vil også sikre at andre variabler som kan være korrelert med 

utslippet fra nybilparken og avgiftene kontrolleres for. Dette er fordi at elementer som ikke er 

med i selve uttrykket ligger implisitt i feilleddet (se variabel zi, avsnitt 6.1). Elementer som 

ikke endres over tid vil elimineres når first difference-uttrykket lages, og dermed ikke påvirke 

estimatene. Teknologisk utvikling og holdninger er variabler som påvirker utslippet i særlig 

stor grad, og begge variabler har endret seg i perioden som analyseres. Teknologisk endring er 

ikke korrelert med avgiftsendringene og kan overses. Holdninger vil være vanskeligere å 

ekskludere fordi holdninger påvirker både avgiftsendringer og markedsandeler. Det er 

holdninger som gjør at en folkevalgt myndighet setter opp avgifter for å få ned CO2-utslippet 

fra bilparken, og holdninger i befolkningen avgjør hvilken bil, og ergo utslipp, som velges. 

Den delen av holdninger som kan tenkes å bidra til endring i markedsandeler er positivt 

korrelert med avgiftene – de påvirker markedsandelene i samme retning. Effekten av 

avgiftene kan derfor være overestimert, fordi det er holdninger og ikke bare avgifter som 

påvirker bilvalg.  
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Kravene om rank er tilfredstilt, og forventningen til feilleddet må antas å være lik null. Dette 

siste er en vanlig antakelse.  

Endinger i drivstoffavgifter ble ikke analysert i dette kapittelet fordi regresjonsanalysen ikke 

kunne slå fast i hvilken retning drivstoffsavgiften påvirker markedsandelene til de forskjellige 

utslippsintervallene. Den var ikke signifikant forskjellig fra null med en feilmargin på 5 %.  

I regresjonsanalysen ble hele datasettet kjørt i en felles regresjon. I en slik analyse ligger det 

en antakelse om at alle biler er nære substitutter.  Antakelsen er ikke nødvendigvis plausibel; 

en elbil kan ikke erstatte samme behov som en stasjonsvogn for en stor familie. Analysen er 

likevel gjennomført med alle bilkjøp i en felles regresjon. Dette er fordi det kan forventes å gi 

de mest konsistente resultatene fordi det blir et større datasett med flere observasjoner. Selv 

om datasettet i utgangspunktet er stort, vel 400 000 bilkjøp, gjorde eksogenitetsbetingelsen at 

modellen måtte estimeres på endringsform, CO2-utslippene ble delt inn i intervaller og med 

andel biler i hvert intervall som avhengig variabel. Dermed ble observasjonene redusert til 

105 observasjoner.  

I neste kapittel analyseres hvert av de 8 segmentene for seg.  
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7 Segmentmodellen 

I modellen over testes alle segmenter i samme regresjon. Ved å inkludere alle biler i alle 

segmenter i en regresjon, slik som det ble gjort over, antar man at en elbil og stasjonsvogn er 

substitutter. Antakelsen er ikke nødvendigvis plausibel. I dette kapittelet analyseres hvert 

segment for seg. Det er, som beskrevet over, åtte segmenter: minibiler, småbiler, 

kompaktklassen, mellomklassen, flerbruksbiler, terrengbiler, sportsbiler og store biler. Hvis 

man kjører en regresjon per segment vil dette resultere i en koeffisient per avgift per segment, 

hvilket kan benyttes til å se på forholdet mellom segmentene.  

7.1 Sannsynlighet for valg av bil innen segment 

Som modellen beskrevet i kapittel fem, benyttes også her en betinget logitmodell: 

(28)       
                                               

                                                
 
   

  

 

hvor          , i=CO2-intervall og t=år. CO2avgift er marginalavgiften på CO2-

komponenten i engangsavgiften og co2drivstoffavgift er marginalavgiften på drivstoff.  

 φsit  er sannsynligheten for valg av bil med karbonutslipp i periode t, segment s.  

Ved å benytte fremgangsmåten utledet over etableres følgende lineære ligning: 

(29) 
                                                           

       
 

 

Det er i-intervaller over t=4 perioder i hvert segment. Den ene perioden forsvinner for å få 

modellen på endringsform. Dermed blir det (T-1)*i observasjoner i hvert segment. 
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7.1.1 Estimering 

Pooled OLS-estimatoren
11

 benyttes, og det blir en βs per segment. 

(30)        
             

 

   

 

   

 

  

          

 

   

 

   

   

 

Betingelsene om feilledd, rank og eksogenitet antas å holde. t=1 utgår fordi 

regresjonsligningen er på endringsform. Dermed blir det (T-1)*i observasjoner i hver 

regresjon. I estimering i kapittel 6 ble CO2-utslippet delt inn i intervaller på 5 gram. Dette 

ville redusert antall observasjoner i hver regresjon kraftig. I segmentmodellen kjøres derfor 

regresjonene på faktisk CO2-utslipp, og dermed endring i markedsandel for de forskjellige 

utslippene.   

Det blir utført åtte regresjoner med markedsandeler for de forskjellige utslippsnivåene innen 

hvert segment. Alle regresjonene ble utført i STATA10.1 

7.2 Resultater 

Mellomklassen 

 Variabel Beskrivelse Koeffisient t-verdi 

Avhengig variabel Endring i markedsandel for co2-intervall i, år t     

Kovariant Endring co2-engangsavgift for utslippskategori i, år t -0,0014145 -7,81 

Kovariant Endring co2-drivstoffavgift for utslippskategori i, år t -0,4206452 -3,01 

Instrument Endring i børsens prosentpoeng år t -0,0004929 -0,76 

Konstant Konstant 0,989844 3,52 
Tabell 5. Regresjonsresultater fra mellomklassen. 

 

                                                 
11

 Utledet i kapittel 6. 
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Kompaktklassen 

 Variabel Beskrivelse Koeffisient t-verdi 

Avhengig variabel Endring i markedsandel for co2-intervall i, år t     

Kovariant Endring co2-engangsavgift for utslippskategori i, år t -0,0016268 -6,36 

Kovariant Endring co2-drivstoffavgift for utslippskategori i, år t -0,2957702 -2,24 

Instrument Endring i børsens prosentpoeng år t 0,0008566 2,5 

Konstant Konstant 0,8045708 2,65 
Tabell 6. Regresjonsresultater fra kompaktklassen. 

 

Småbiler 

 Variabel Beskrivelse Koeffisient t-verdi 

Avhengig variabel Endring i markedsandel for co2-intervall i, år t     

Kovariant Endring co2-engangsavgift for utslippskategori i, år t -0,0020828 -5,36 

Kovariant Endring co2-drivstoffavgift for utslippskategori i, år t -0,5124392 -3,28 

Instrument Endring i børsens prosentpoeng år t 0,0008585 2,18 

Konstant Konstant 1,270911 3,63 
Tabell 7. Regresjonsresultater fra småbilklassen. 

 

Store biler 

 Variabel Beskrivelse Koeffisient t-verdi 

Avhengig variabel Endring i markedsandel for co2-intervall i, år t     

Kovariant Endring co2-engangsavgift for utslippskategori i, år t -0,000607 2,36 

Kovariant Endring co2-drivstoffavgift for utslippskategori i, år t -0,2756524 -1,97 

Instrument Endring i børsens prosentpoeng år t 0,0001378 0,34 

Konstant Konstant   1,4 
Tabell 8. Regresjonsresultater fra klassen for store biler. 

Flerbruksbiler, minibiler, luksusbiler og sportsbiler 

Regresjoner fra disse segmentene kan ikke benyttes i avgiftsscenarioene fordi det er for stor 

usikkerhet rundt effekten avgiftene har på markedsandeler innen segmentene. Ingen av 

koeffisientene er estimert til å være signifikant forskjellig fra null
12

 og jeg velger derfor å 

                                                 
12

 5 % signifikansnivå. 
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utelukke dem fra den videre analysen. De fire store klassene - mellomklassen, 

kompaktklassen, småbiler og store biler - har en markedsandel på rundt 80 % i den aktuelle 

perioden
13

. Jeg mener derfor at de mindre klassene kan utelates til fordel for sikrere resultater.  

Regresjonsresultatene viser at bilkjøpere som ønsker småbiler er mer tilbøyelige til å gå ned i 

CO2-utslipp; dette segmentet har den høyeste verdien koeffisientpå CO2-komponenten i 

engangsavgiften og på koeffesienten for drivstoff, mens store biler har den laveste 

absoluttverdien på begge koeffisienter. Dette betyr at bilkjøpere som ønsker store biler, ikke 

er like tilbøyelige til å kjøpe biler med lavere utslipp som bilkjøpere i andre klasser. Dette er 

ikke uventet. Regresjonsutskrifter fra alle segmentene finnes i vedlegg 4.   

7.3 Avgiftsrespons innen segmentene 

Koeffisientene presentert i 7.1.1 benyttes til å utlede en modell som kan predikere endringer i 

markedsandelene til de forskjellige CO2-utslippsvalgene innad i segmentene. Ved å sette 

koeffisientene inn i uttrykket for φ (28), kan sannsynligheter regnes ut og markedsandeler 

predikeres. De fire segmentene som gav koeffisienter som er signifikant forskjellige fra null 

benyttes i avgiftescenarioene. 

7.3.1 Modellens treffsikkerhet 

Hvor godt modellens predikasjoner stemmer med virkeligheten presenteres under. Figur 8 

viser plot av faktiske observerte markedsandeler og modellens prediksjoner for hver av de fire 

segmentene. Markedsandelen tolkes her som sannsynlighet for valg av bil med CO2-utslipp i. 

Best mulig samsvar mellom grafene observert og predikert markedsandel gir bedre modell. 

Det er viktig å merke seg at CO2-aksen har forskjellige intervaller for de forskjellige 

segmentene. Ideen her er å illustrere modellens samsvar med virkeligheten og ikke en 

sammenligning av CO2-utslippets fordeling i de forskjellige segmentene. Det kan likevel være 

verdt å merke seg at småbilsegmentets akse går fra 0 til 166 g/km CO2-utslipp, mens aksen 

for store biler går fra 119 til nesten 295. Figuren har følgende tolkning: 

Et gitt bilkjøp i mellomklassen har 3 % sannsynlighet for å være en bil med utslipp på 132 

gram CO2 per km. 

                                                 
13

 Dette varierer litt fra år til år. 
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Figur 8. Modellens treffsikkerhet for segmentene. Andelene er regnet ut for første halvdel av 2010. 
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Figuren viser at modellen predikerer sannsynligheten for de lave og de høye utslippsnivåene 

best for alle segmenter, bortsett fra for store biler. Der treffer modellen best på de midterste 

utslippskategoriene. En slik modell regner ut gjennomsnittssannsynligheter og store 

svingninger vil vanskelig kunne fanges opp. Derfor estimeres de områdene med 

gjennomsnittelige markedsandeler best. Videre gjør inndelingen i 1 gram CO2-intervaller 

virkeligheten vanskeligere å treffe fordi svingninger i markedsandelene blir store. Det er 

mulig at høyere intervallgrenser ville gitt et penere resultat, i den forstand at grafene ville vært 

mer sammenfallende.  Modellen kan benyttes for å predikere hva som skjer med CO2-utslipp i 

avgiftssenarioene fordi vi er interessert i den gjennomsnittelige effekten en avgift har. 

Modellen er godt egnet til å predikere gjennomsnittlige endringer i utslippet ved 

avgiftsøkninger
14

.  

7.3.2 Avgiftsscenarioer - engangsavgift 

Avgiftsscenarioene deles inn i to; den første ser på endring i sannsynligheter ved en dobling 

og tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften. Den andre ser på en økning i 

drivstoffavgiften på henholdsvis 20 %, 40 % og 60 %. Sannsynlighetene er regnet ut i 

STATA10.1 

Resultatene presenteres i figur 9. I figuren kommer det tydelig frem at effekten av en 

tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften vil gi den største økningen i sannsynlighet 

for valg av bil med lavt utslipp og redusert sannsynlighet for biler med høyere utslipp. For 

biler i segmentene store biler og mellomklassen ble det ikke solgt biler med CO2-utslipp 

lavere enn henholdsvis 104 og 119 g/km. Derfor er det i disse grafene null sannsynlighet for 

utslipp under dette nivået. For segmentet småbiler gjelder det motsatte; det ble ikke solgt noen 

biler i dette segmentet med utslipp over 180 g/km. Skalaen har blitt utvidet for å lettere 

sammenligne effektene i de forskjellige segmentene. Det er allikevel ikke tilfellet at aksene er 

symmetriske. Fordi biler i de forskjellige segmentene ikke ansees som nære substitutter, er 

ikke det primære mål med figuren å sammenligne samme utslippsnivå over segmentene, men 

endringen innad i segmentene. Med utgangspunkt i dette hensynet presenteres grafene med 

ulik CO2-akse, men lik sannsynlighetsakse.  

 

                                                 
14

 En ”fixed effect”-regresjon med en dummy per utslipp vil trolig gi resultater som treffer observert 

markedsandel bedre. 
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Figur 9. Predikerte sannsynligheter for valg av bilmodell ved dobling og tredobling av CO2-komponenten i 

engangsavgiften. Merk at den vannrette aksen svarer til de CO2-utslipp der det finnes salg. Dette gir ulik 

konsentrasjonen av CO2-utslipp ulik langs de forskjellige aksene. 
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Figur 9 viser at en dobling og tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften vil gi større 

endring i sannsynlighetene for valg av lavutslippsbiler( <120 g/km) i mellomklassen og 

segmentet store biler, og økningen er absolutt størst for store biler. Økningen i sannsynlighet 

for småbiler er ikke størst per CO2-utslipp, men innen dette segmentet finnes det mange biler i 

intervallet 0-120 g/km CO2-utslipp. Slik at sannsynligheten for at man velger en bil som har 

lavere CO2-utslipp enn 120 er ikke høyere for store biler enn småbiler, fordi det er 22 typer 

biler med CO2-utslipp på under 120 g/km som hver velges med en sannsynlighet på 4,76 % 

sannsynlighet, mens det for store biler finnes én type bil som slipper ut 119 g/km som har 20 

% sannsynlighet for å bli valgt, gitt at bilen som biler kjøpt er i segmentet store biler.  

7.3.3 Avgiftscenario - drivstoff 

Scenarioer der CO2-avgiften på drivstoff økes med 20 %, 40 % og 60 % presenteres i figur 10 

under. Endringer fra samtlige segmenter presenteres i samme figur, men også her vil det være 

forskjeller i CO2-intensiteten mellom og langs aksene for CO2-utslipp.  

Da det ikke var mulig å skille biler med diesel og bensin i paneldatasettet, benyttes et snitt av 

avgiftene på disse som CO2-avgift i modellen beskrevet over. Økningene som benyttes for å 

predikere vil være økninger på 20 %, 40 % og 60 % av snittavgiften.  

Det viser seg at forskjellen i sannsynlighet er liten med og uten avgiftsøkninger på drivstoff. I 

figur 10 under kommer dette tydelig frem. Det er en stolpe for hvert CO2-utslipp og en for 

hvert avgiftscenario. Dermed blir det fire linjer per CO2-utslipp, og som det tydelig vises i 

figurene er de fire linjene per CO2-utslipp nesten identiske; Forskjellen mellom 

avgiftscenarioene er marginal og kan ikke observeres i denne figuren. Et eksempel fra 

mellomklassen kan belyse dette. Den største forskjellen på predikert sannsynlighet med 

dagens avgifter og sannsynlighet predikert med økte avgifter, er for biler med utslipp mellom 

104 og 120 g/km; den er på 1E-07!  
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Figur 10. Sannsynlighet for valg av bilmodell når avgiften på drivstoff endres.  
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7.3.4 Konkluderende bemerkninger 

Med utgangspunkt i figurene 9 og 10, og gitt modellens prediksjonsmuligheter, er det mulig å 

konkludere med at en dobling og tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften vil føre 

til høyere sannsynligheter for at bilkjøpere velger biler med lavere CO2-utslipp enn med 

dagens avgiftsutforming. En økning i drivstoffavgiften ser derimot ikke ut til å ha noen særlig 

effekt på valg av bil med lavere utslipp. De predikerte sannsynlighetene er omtrent identiske 

med og uten avgiftsøkning på drivstoff.  

7.4 Valg av segment 

Det er bekreftet at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler har gått ned
15

, og et forsøk på å 

kartlegge effekten av avgifter er gjennomført. Det gjenstår et interessant aspekt ved 

etterspørselsmodellen: Hvor segmenttrofaste er bilkjøpere, og hva skjer når avgiftene øker? 

For å svare på spørsmålet presenteres først en modell som predikerer markedsandeler for de 

forskjellige segmentene. Modellen vil så benyttes for å teste responsen mellom segmentene på 

avgiftscenarioene.  

7.4.1 Segmentenes markedsandel 

En betinget logit-modell legges til grunn for å modellere segmentenes markedsandel 

(Anderson, Plama, & Thisse, 1992).  

(31)    
                                             

 
   

                                             
 
   

 
   

  

 

Ss  er den estimerte markedsandelen til de forskjellige segmentene og tolkes som 

sannsynligheten for at segment s velges ved valg av bil med CO2-utslipp opp til J. 

Koeffisientene αsi, βsi og γsi står listet opp i kapittel 7.1.1
16

 og settes inn i utrykket (31). (31) 

beregnes med avgiftsnivået fra 2010 for å få de estimerte sannsynlighetene for valg av 

segment Ss.  

 

                                                 
15

 Se figur 3. 
16

 Regresjonsutskriftene finnes i vedlegg(4). 
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Dette gir: 

Segmentsandel Estimert sannsynlighet Observert andel 

Småbiler 0,193803358 0,174 

Kompaktklassen 0,396438985 0,458 

Mellomklassen 0,193803134 0,27 

Store biler 0,215954524 0,09 
Tabell 9. Predikerte og observerte markedsandeler for segmentene.  

Tabell 9 viser at modellen predikerer markedsandelene for småbiler og kompaktklassen bra, 

men at den overestimerer store biler-segmentet og underestimerer mellomklassen. Småbiler 

og kompaktklassen har rundt 60 % av markedet til sammen - både i virkeligheten og i 

modellen. Dermed må det samme gjelde for mellomklassen og store biler –som har rundt 40 

% i begge.  

7.4.2 Avgiftscenarioer   

Som beskrevet over, er det en påvist tendens til at CO2-utslippet går ned når CO2-avgiften 

skrus opp. Avgiftscenarioene vil gi svar på om det er slik at bilkjøpere holder seg innefor et 

bestemt segment og at gjennomsnittsutslippet reduseres fordi bilekjøperne kjøper de bilene 

som slipper ut mindre innen det gitte segmentet, eller om de også er tilbøyelige til å skifte 

segment. Hvis det ikke finnes noen tilbøyelighet til å gå over i et annet segment, slik at det er 

helt uelastisk etterspørsel mellom segmentene, vil mulighetene for å få gjennomsnittsutslippet 

fra nye biler helt ned i 120 g/km begrenses til teknologiske muligheter for å få større biler til å 

slippe ut mindre.  

For å regne ut effekter av avgiftsendringene benyttes formelen 30 over med noen 

modifikasjoner: 

(32)      
                                                     

   

                                                    
   

 
   

  

 

Hvor x=e,d hvor e=endring i engangsavgift, d=endring i drivstoffsavgiften. 

Resultatene fra avgiftscenarioene rapporteres i tabell 12. Tallene i kolonnen predikert 

representerer sannsynligheten for at et gitt bilkjøp er henholdsvis småbiler, kompaktklassen, 

mellomklassen eller store biler. De resterende kolonnene er de forskjellige avgiftscenarioene, 
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og tallene representerer sannsynligheten for valg av segmentet gitt bilkjøp og avgiftscenario. 

Endring i sannsynlighet langs radene viser endringen i markedsandeler ved de forskjellige 

avgiftscenarioene.  

Segmentsandel Predikert Doblet Tredoblet 20 % økning 40 % økning 60 % økning 

Småbiler 0,193803358 0,285180606 0,355838632 0,142573417 0,133348188 0,124557834 

Kompaktklassen 0,396438985 0,510603979 0,527122454 0,425696203 0,434193304 0,442378771 

Mellomklassen 0,193803134 0,124049095 0,095461144 0,197967109 0,192089046 0,186178617 

Store biler 0,215954524 0,08016632 0,021577771 0,233763271 0,240369462 0,246884778 

Tabell 10. Modellens estimerte sannsynlighet for valg av segment ved forskjellige avgiftscenarioer. 

Tabellen (10) viser at en dobling og tredobling av CO2-avgiften fører til en betydelig 

overgang fra store biler og mellomklassen, til småbiler og kompaktklassen. Figur 11 under 

bekrefter tendensen. Figuren viser hvordan sannsynlighetene fordeler seg på de forskjellige 

segmentene under avgiftscenarioene. Det er tydelig at tredoblingen har den sterkeste effekten 

– 53 % av bilkjøpene vil være i kompaktklassen hvis CO2-avgiften i engangsavgiften 

tredobles, og for småbiler og kompaktklassen samlet sett predikeres 90 % av bilkjøpene til å 

være innen disse to kategoriene
17

.   

Økningen i CO2-leddet på drivstoff har ikke samme effekt. Både i tabell 10 og i figur 12 

kommer det tydelig frem at sannsynligheten for kjøp innen segment er forholdsvis konstant. 

Det er kun marginale endringer i andelene. 

 

 

Figur 11. Overflytting mellom segmentene ved dobling og tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften. 

                                                 
17

 Dette resultatet gjelder bare innen disse fire segmentene. De fire segmentene som er utelatt fra denne delen av 

analysen hadde 30 % markedsandel 1. kvartal av 2010. 
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Figur 12. Overflytting mellom segmentene ved økning av CO2-avgiften på drivstoff.  

Modellen predikerer at en tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften vil gi det største 

utslaget i en bevegelse mot småbiler og biler i kompaktklassen. For 2010 var det 

gjennomsnittelige utslippet fra segmentene fordelt på følgende vis: 

 Småbiler 120,8 - g/km 

 Kompaktklassen – 130,5 g/km 

 Mellomklassen – 142,5 g/km 

 Store biler – 157, 5 g/km 

Derfor er det naturlig å anta at en overgang fra mellomklassen og store biler til småbiler og 

kompaktklassen bidrar til å redusere gjennomsnittelige utslipp fra nye biler. Markedsandelene 

til den første gruppen var på 60 % før avgiftstredoblingen, og på nesten 90 % etter endringen. 
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8 Konkluderende betraktninger  

Gjennom beskrivelse av utgangspunktet for miljøavgiftene, utformingen og motivasjonen bak 

CO2-avgift på drivstoff og nybilkjøp, og en empirisk modell, har denne oppgaven forsøkt å 

belyse hvilke effekter avgifter har på gjennomsnittelig CO2-utslipp. Et forsøk på å predikere 

hvordan avgiftsøkninger påvirker gjennomsnittsutslipp fra nye biler konkluderte med at en 

tredobling gav best resultater i henhold til målet om redusert gjennomsnittelig utslipp fra nye 

biler. 20 %, 40 % og 60 % økninger i drivstoffavgiften har små, eller ingen effekt på bilvalget 

og dermed CO2-utslipp fra nye biler.  

Modellen som benyttes i denne oppgaven er en betinget logit-modell. Ved testing av 

sannsynlighet for valg ved flere alternativer, er dette en hensiktsmessig modell. Den gir svar 

på spørsmål av typen: hvordan egenskaper ved alternativet påvirker sannsynlighet for valg av 

alternativet (Sun, 2010). I denne oppgaven er alternativene forskjellige biltyper og det utslipp 

av CO2 som er forbundet med disse. For å estimere denne modellen var det nødvendig å 

eliminere kausaliteten fra den avhengige variabelen til kovariaten. Ved å gjøre om modellen 

til endringsform, ble denne kausaliteten fjernet og regresjonsligningen ble lineærisert. Fordi 

datasettet var paneldata og ligningen var på endringsform, ble uttrykket estimert ved en 

pooled OLS-estimator. Resultatene fra regresjonen var at økninger i CO2-komponenten i 

engangsavgiften var forbundet med redusert sannsynlighet for valg av det aktuelle intervallet. 

I de tilfeller der bilene slipper ut mindre enn 120 g/km, subsidieres bilkjøperen fordi 

vedkommende kjøper en bil med lavt utslipp. Dermed er en økning i CO2-komponenten i 

engangsavgiften forbundet med økt etterspørsel etter biler i disse utslippsklassene. 

Drivstoffavgiften ble ikke estimert til å være signifikant forskjellig fra null og ble derfor ikke 

med i den videre i analysen av alle biler under ett.  

I avgiftscenarioene gav en tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften, ikke uventet, 

størst utslag. I CO2-intervallet 106-119 g/km gikk andelen fra 22 % til 30 % med en økning i 

CO2-avgift, mens den ble predikert til 47 % i tilfellet med tredobling. Videre vil en tredobling 

av CO2-avgiften føre til at biler med utslipp opp til 120 g/km får en markedsandel på 60 %. 

 Ved å ta innover seg at alle bilsegmenter ikke er nære substitutter, ble modellen benyttet for å 

se på sannsynlighet for utslippsalternativene innad i segmentene og mellom segmentene. 

Konklusjonene forblir som over – en tredobling av CO2-komponenten i engangsavgiften gir 
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sterkest effekt i henhold til målet om å redusere gjennomsnittelig CO2-utslipp fra nye biler. 

Avgiftscenarioene viste at ved økninger i CO2-komponenten vil bilkjøpere flytte fra 

mellomklassen og store biler, til kompaktklassen og småbiler. Endringer i CO2-avgift på 

drivstoff gav ikke overganger motlavere utslippsbiler innad eller mellom segmenter.  
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Vedlegg 1 

 

Regresjonsutskrift 

reg diffln_prm_andel diff_avgift diff_børs diff_driv 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     105 

-------------+------------------------------           F(  3,   101) =    9.04 

       Model |  7.45575471     3  2.48525157           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  27.7789305   101  .275038916           R-squared     =  0.2116 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1882 

       Total |  35.2346852   104   .33879505           Root MSE      =  .52444 

------------------------------------------------------------------------------ 

diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 diff_avgift |  -.0007356    .000198    -3.71   0.000    -.0011285   -.0003428 

   diff_børs |  -.0007821   .0003315    -2.36   0.020    -.0014396   -.0001245 

   diff_driv |    .109377   .0741087     1.48   0.143    -.0376347    .2563888 

       _cons |  -.1348736    .060639    -2.22   0.028    -.2551651   -.0145821 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Vedlegg 2 

Elastisiteter  

co2utslipp elastisitet  195 -0,36248 

105 0,301755  200 -1,00217 

119 -0,0301  205 -1,22636 

120 -0,13616  210 -1,05098 

125 -0,51311  215 -1,02107 

130 -0,35914  220 -1,02802 

135 -0,13494  225 -1,22471 

140 -0,1323  230 -1,08962 

145 -0,48019  235 -1,05494 

150 -0,37267  240 -1,03077 

155 -0,35775  245 -1,24994 

160 -0,33194  250 -1,08192 

165 -0,51053  255 -1,05568 

170 -0,34567  260 -1,02693 

175 -0,35955  265 -1,25212 

180 -0,35702  270 -1,09319 

185 -0,51724  275 -1,05789 

190 -0,37686  448 -1,03421 
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Vedlegg 3 

Markedsandeler 

co2utslipp 

Observert 

markedsandel 

Predikert 

markedsandel 

dobling 

Predikert 

markedsandel 

tredobling 

105 0,067783 0,0606644 0,0943222 

119 0,2217107 0,303789 0,4723373 

120 0,0122094 0,0241812 0,0375975 

125 0,0378776 0,0075294 0,0044172 

130 0,0651755 0,0214671 0,0125939 

135 0,0267139 0,0077087 0,0045224 

140 0,0996034 0,0216312 0,0126901 

145 0,0449669 0,0136073 0,0079477 

150 0,070377 0,0234379 0,0136895 

155 0,0505758 0,0164595 0,0096136 

160 0,0667509 0,0340937 0,0199133 

165 0,0267411 0,0112461 0,0065686 

170 0,0380948 0,0142067 0,0082978 

175 0,0194616 0,0104269 0,0060901 

180 0,0367232 0,013514 0,0078932 

185 0,021621 0,0020331 0,0005805 

190 0,0253287 0,0027744 0,0007921 

195 0,026388 0,0012688 0,0003623 

200 0,0229384 0,0025031 0,0007147 

205 0,0012087 0,0002728 0,0000779 

210 0,0009914 0,0002361 0,0000674 

215 0,0028113 0,0002555 0,0000729 

220 0,0023903 0,0007715 0,0002203 

225 0,001426 0,0001979 0,0000565 

230 0,0010729 0,0001259 0,000036 

235 0,0006519 0,0000417 0,0000119 

240 0,0002988 0,0001101 0,0000314 

245 0,0007334 0,0000914 0,0000261 

250 0,0006655 0,0001994 0,0000569 

255 0,0002037 0,0000123 1,65E-06 

260 0,0002173 4,74E-06 6,34E-07 

265 0,0002445 5,53E-06 7,39E-07 

270 0,0004889 0,0000161 2,15E-06 

275 0,0000951 1,58E-06 2,11E-07 
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Vedlegg 4 

MELLOMKLASSEN 

reg diffln_prm_andel diff_drivstoff diff_børs diff_avgift 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     415 

-------------+------------------------------           F(  3,   411) =   20.76 

       Model |  124.020476     3  41.3401587           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  818.600136   411  1.99172782           R-squared     =  0.1316 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1252 

       Total |  942.620612   414  2.27686138           Root MSE      =  1.4113 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

diff_drivs~f |  -.4206452   .1399508    -3.01   0.003    -.6957538   -.1455366 

   diff_børs |  -.0004929   .0006474    -0.76   0.447    -.0017655    .0007798 

 diff_avgift |  -.0014145   .0001811    -7.81   0.000    -.0017705   -.0010584 

       _cons |    .989844   .2812125     3.52   0.000     .4370499    1.542638 

------------------------------------------------------------------------------ 

STORE BILER 

 

reg diffln_prm_andel diff_avgift diff_børs diff_drivstoff 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     347 

-------------+------------------------------           F(  3,   343) =    2.89 

       Model |  16.7761607     3  5.59205355           Prob > F      =  0.0355 

    Residual |   663.38551   343  1.93406854           R-squared     =  0.0247 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0161 

       Total |   680.16167   346  1.96578517           Root MSE      =  1.3907 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 diff_avgift |   -.000607   .0002574    -2.36   0.019    -.0011133   -.0001006 

   diff_børs |   .0001378   .0003998     0.34   0.731    -.0006485    .0009241 

diff_drivs~f |  -.2756524   .1401932    -1.97   0.050    -.5513989    .0000942 

       _cons |    .474117   .3386666     1.40   0.162    -.1920077    1.140242 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

FLERBRUKSBILER 

 

reg diffln_prm_andel diff_avgift diff_børs diff_drivstoff 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     143 

-------------+------------------------------           F(  3,   139) =    1.31 

       Model |  5.96693694     3  1.98897898           Prob > F      =  0.2737 

    Residual |  211.051786   139  1.51835818           R-squared     =  0.0275 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0065 

       Total |  217.018723   142  1.52830087           Root MSE      =  1.2322 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 diff_avgift |    .000116   .0003237     0.36   0.721     -.000524    .0007559 

   diff_børs |  -.0015218   .0008566    -1.78   0.078    -.0032155     .000172 

diff_drivs~f |   .1575864   .2329485     0.68   0.500    -.3029942     .618167 

       _cons |   -.676907   .5815004    -1.16   0.246    -1.826637    .4728226 

 

 

SPORTSBILER 

reg diffln_prm_andel diff_drivstoff diff_børs diff_avgift 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     272 
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-------------+------------------------------           F(  3,   268) =    0.45 

       Model |  5.76480907     3  1.92160302           Prob > F      =  0.7166 

    Residual |  1141.03756   268  4.25760282           R-squared     =  0.0050 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0061 

       Total |  1146.80237   271  4.23174304           Root MSE      =  2.0634 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

diff_drivs~f |  -.1975076    .228313    -0.87   0.388    -.6470229    .2520077 

   diff_børs |  -.0002463   .0007008    -0.35   0.726     -.001626    .0011335 

 diff_avgift |  -.0001928   .0004197    -0.46   0.646    -.0010192    .0006336 

       _cons |   1.285078    .557677     2.30   0.022     .1870932    2.383064 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

SMÅBILER 

 

reg diffln_prm_andel diff_avgift diff_børs diff_drivstoff 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     285 

-------------+------------------------------           F(  3,   281) =   10.42 

       Model |  78.3208021     3   26.106934           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  703.702267   281  2.50427853           R-squared     =  0.1002 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0905 

       Total |  782.023069   284  2.75360236           Root MSE      =  1.5825 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 diff_avgift |  -.0020828   .0003885    -5.36   0.000    -.0028474   -.0013181 

   diff_børs |   .0008585   .0003934     2.18   0.030     .0000841    .0016328 

diff_drivs~f |  -.5124392   .1564431    -3.28   0.001    -.8203883     -.20449 

       _cons |   1.270911    .350078     3.63   0.000     .5818025    1.960019 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

MINIBILER 

 

. reg diffln_prm_andel diff_avgift diff_børs diff_drivstoff 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     109 

-------------+------------------------------           F(  3,   105) =    0.92 

       Model |  5.61143273     3  1.87047758           Prob > F      =  0.4326 

    Residual |  212.860589   105   2.0272437           R-squared     =  0.0257 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0022 

       Total |  218.472021   108  2.02288909           Root MSE      =  1.4238 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 diff_avgift |  -.0008441   .0005713    -1.48   0.143    -.0019769    .0002886 

   diff_børs |  -.0003305   .0005627    -0.59   0.558    -.0014462    .0007852 

diff_drivs~f |  -.1346987   .2400606    -0.56   0.576    -.6106945    .3412971 

       _cons |   .1262798   .5227459     0.24   0.810    -.9102288    1.162788 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

KOMPAKTKLASSEN 

reg diffln_prm_andel diff_avgift diff_drivstoff diff_børs 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     399 

-------------+------------------------------           F(  3,   395) =   14.05 

       Model |  95.6317196     3  31.8772399           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  896.026697   395  2.26842202           R-squared     =  0.0964 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0896 

       Total |  991.658416   398  2.49160406           Root MSE      =  1.5061 
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------------------------------------------------------------------------------ 

diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 diff_avgift |  -.0016268    .000256    -6.36   0.000    -.0021301   -.0011236 

diff_drivs~f |  -.2957702   .1320159    -2.24   0.026    -.5553118   -.0362286 

   diff_børs |   .0008566   .0003425     2.50   0.013     .0001832      .00153 

       _cons |   .8045708   .3035607     2.65   0.008     .2077741    1.401367 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

LUKSUSBILER 

reg diffln_prm_andel diff_avgift diff_drivstoff diff_børs 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      90 

-------------+------------------------------           F(  3,    86) =    0.32 

       Model |  8.01694973     3  2.67231658           Prob > F      =  0.8104 

    Residual |  716.585271    86  8.33238687           R-squared     =  0.0111 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0234 

       Total |  724.602221    89  8.14159798           Root MSE      =  2.8866 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

diffln_prm~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 diff_avgift |   -.000037    .001075    -0.03   0.973     -.002174       .0021 

diff_drivs~f |   .3749687   .5682953     0.66   0.511    -.7547649    1.504702 

   diff_børs |   .0000246   .0018396     0.01   0.989    -.0036324    .0036817 

       _cons |   1.202874   1.432011     0.84   0.403    -1.643871    4.049618 

------------------------------------------------------------------------------ 

 


