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HAR DIESEL EN ROLLE I FREMTIDENS BILFLÅTER? 
ARVAL FORBEREDER KUNDENE PÅ OVERGANG TIL ANDRE DRIVSTOFF 

GJENNOM NY RAPPORT 

 
 
I dag går to av tre personbiler og varebiler i europeiske bilflåter på diesel, og på kort sikt vil 
diesel fortsatt ha en viktig rolle i overgangen mot mer miljøvennlige drivstoff. Arval, en av 
verdens ledende fullservice leasingselskaper for et bredt utvalg bilmerker, har utarbeidet en 
rapport som skal støtte kundene i denne overgangen. 
 
Nye muligheter gjennom overgang til andre drivstoff 
 
Alternativer til diesel er gjenstand for diskusjon på politisk plan i hele Europa. I kjølvannet av FNs 
klimakonferanse 2017 (COP23), som nylig fant sted i Bonn, publiserer Arval nå en rapport om status for 
dieselbruk i Europa og en skisse for mulige alternativer fremover.  
 
Arval mener at diesel på kort sikt fortsatt vil ha en sentral rolle på veien mot å oppnå reduksjon 

av CO2-utslipp. Dette ved å gi bilprodusentene tid til å investere i utvikling av alternative kjøretøy til en 
overkommelig pris, samt at myndighetene får mulighet til å utvikle nødvendig infrastruktur. Bensin og 
hybridteknologier vil også spille en viktig rolle i påvente av bedre tilgang på helelektriske kjøretøy, noe 
Arvals eksperter vurderer som en mulighet, forutsatt at visse betingelser kan oppfylles.  
 
– En enestående endringsprosess er i gang over hele verden, og i den anledning har det vært viktig for 
oss å skaffe oss oversikt over drivstoffbruken, forklarer Arvals konsernsjef Phillipe Bismut. – Med 
utgangspunkt i denne rapporten kan vi bedre støtte kundene våre i overgangen til mer hensiktsmessige 
løsninger, samtidig som vi vurderer morgendagens mobilitet i et mer globalt perspektiv. 
  
For å legge til rette for kundenes miljøvalg, tilpasser Arval sine arbeidsprosesser til løpende endringer i 
regelverket. Selskapet har derfor revidert sin metodikk for å beregne totale eierkostnader, inkludert nye 
bilførersegmenter og modeller basert på bruk og kjøremønster. Arval vurderer samtidig andre muligheter 
som bildeling, som er effektive tilskudd til bruk av privatbil. 
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Om Arval 
Arval ble etablert i 1989 og er et datterselskap av BNP Paribas. Arval spesialiserer seg på fullservice leasing av 

biler og tilbyr skreddersydde løsninger til sine kunder som spenner fra enkeltmannsforetak, små og mellomstore 

bedrifter (SMB) til store, internasjonale konsern. Arval optimaliserer ansattes mobilitet og påtar seg samtidig all 

risiko forbundet med flåteadministrasjon. Ekspertråd og kvalitetstjenester, som er grunnpilarene i Arvals kundeløfte, 

leveres av over 6 500 medarbeidere i 29 land. Per desember 2016 hadde Arval en bilpark bestående av totalt 

1 028 142 kjøretøy på verdensbasis. Arval er en del av Element-Arval Global Alliance, verdens eldste og -ledende 

allianse for flåteadministrasjon med 3 millioner biler i 50 land. Arval inngår i BNP Paribas’ kjernevirksomhet Retail 

Banking.  

www.arval.com 
 

Om BNP Paribas: 

BNP Paribas er en ledende bank i Europa med internasjonal rekkevidde. Banken har tilstedeværelse i 74 land og 
har mer enn 192 000 ansatte, hvorav over 146 000 i Europa. Konsernet har sentrale posisjoner innen sine tre 
hovedaktiviteter: Domestic Markets og International Financial Services (hvor dagligbank-nettverket og finansielle 
tjenester er dekket av Retail Banking & Services) og Corporate & Institutional Banking, som betjener to 
kundesegmenter: bedriftskunder og institusjonelle investorer. Konsernet hjelper alle sine kunder (enkeltpersoner, 
samfunnslag, gründere, SMB, konsern og institusjonelle kunder) med å realisere deres prosjekter gjennom 
løsninger som omfatter finansiering, investering, sparing og beskyttelsesforsikring. I Europa har konsernet fire indre 
markeder (Belgia, Frankrike, Italia og Luxembourg) og BNP Paribas Personal Finance er den ledende spesialisten 
innen forbrukslån i Europa. BNP Paribas er i ferd med å rulle ut sin integrerte dagligbank modell i 
Middelhavslandene, i Tyrkia, i Øst-Europa samt et stort nettverk i den vestlige delen av USA. Innen segmentene 
Corporate & Institutional Banking og International Financial Services, har BNP Paribas en ledende posisjon i 
Europa, en sterk tilstedeværelse i Amerika, samt en raskt voksende virksomhet i Asia og Stillehavsområdet. 
www.bnpparibas.com 
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