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Norge er et godt land å bo i. 
Et av verdens beste. Vi 
har hatt en formidabel 

reallønnsvekst det siste tiåret, 
noe som har kommet mange til 
gode takket være vår 
 koordinerte lønnsdannelse og 
sammenpressede lønnsstruktur. 
Vi skårer høyt på alle målinger 
som sier noe om lykke, velferd 
og likhet.

Under denne erkjennelsen 

ligger det en uuttalt advarsel 
om ikke å klage. Det er mange 
som har det mye verre enn oss. 
Se bare på Spania, der arbeids
ledigheten blant unge er på 
nesten 50 prosent. Eller på USA, 
der medianinntekten har falt 
det siste tiåret. Skal en arbeids
tager i USA opprettholde den 
samme inntekten over tid, må 
hun derfor jobbe stadig mer.

I Norge kan arbeidstageren 
isteden ta seg mer og mer fri, 
men likevel tjene omtrent det 
samme som før.

Dette setter norsk økonomi i 
perspektiv. Vi skal være 
 takknemlige for at vi har det så 
godt. Samtidig er det vanskelig 
å skulle bli bedre til noe som 
helst i Norge hvis vi alltid skal 
sammenligne oss med dem som 
har det verre enn oss.

Trekk en parallell til norske 
idrettsutøvere. Hva er det som 
motiverer de beste til å bestrebe 
seg på å bli enda bedre? Hvorfor 

vil Marit Bjørgen og Ole Einar 
Bjørndalen fortsatt konkurrere 
og sette seg nye mål, når de 
 allerede er på topp?

Trolig handler det om slå sine 
egne prestasjoner. Bli stadig 
bedre, i konkurranse med seg 
selv.

Norge har de siste årene 
opplevd fallende produktivitets
vekst. En mulig årsak til det kan 
være at produktivitetsgevin
stene fra petroleumsvirksom
heten til fastlandet har avtatt de 
siste par årene, noe jeg har 
skrevet om i DN tidligere. 
Samtidig har mye av stimu
lansen til fastlandet kommet 
gjennom økte oljepriser. 
Problemet er at den høye olje
prisen ikke øker vår produkti
vitet, men sender i stedet 
lønninger og kostnader i været, 
noe som har svekket konkur
ranseevnen til norsk økonomi 
betydelig.

Regjeringen har nå fokusert 

på det økende gapet mellom 
produktivitet og reallønn. Så 
langt synes imidlertid debatten 
å handle om upresise defini
sjoner eller om fordeling av 
ressurser mellom arbeid og 
kapital.

Opposisjonen har mange gode 
poeng om hvorfor utviklingen i 
reallønnen er blitt som den er 
blitt. Men uansett hvordan vi 
definerer disse variablene eller 
fordeler kaken, så vil en real
lønnsvekst som overstiger 
produktivitetsveksten ikke være 
opprettholdbar på lang sikt. Vi 
kan ikke bli stadig dyrere uten å 
møte dette med økt produkti
vitet. I så tilfelle vil konkurran
seevnen raskt svekke seg, noe 
som vil bety bortfall av arbeids
plasser og økt arbeidsledighet.

Skal vi opprettholde vår høye 
velstand, må vi bestrebe oss på 
å bli mer produktive. Debatten 
bør handle om hvordan vi kan 
gjøre de smarte investeringene, 

noe regjeringen også er opptatt 
av. Hvordan kan vi få mer igjen 
for offentlig pengebruk? Hva 
bør vi prioritere? Konkrete 
forslag fremfor politisk retorikk. 
Sist, men ikke minst bør det 
handle om hvordan vi kan 
henge med i den digitale 
 globaliseringen.

Internasjonalt er produkti
vitet i fokus. Digitaliseringen 
som har oppstått med data
drevne beslutninger har ført til 

Konkurranse i 
 verdens  rikeste land

Det er vanskelig å bli bedre til noe som helst i Norge hvis 
vi alltid skal sammenligne oss med dem som har det verre enn oss.

KRONIKK
HILDE C. 
 BJØRNLAND

LÅN&LEIE
fastrente
1,95%
i 3 år**

Automatgir er standard • Ingen “rekkeviddeangst” • Lave avgifter • Selvladende Lave driftskostnader • Høy komfort • Lett å kjøre • Minimale utslipp • Velutstyrt

Toyota hybrid – 6 millioner eiere    tar ikke feil
Våre mest fornøyde kunder kjører hybrid

AURIS HYBRID fra 204 200,- PRIUS fra 283 000,- YARIS HYBRID fra 264 500,- PRIUS+ SEVEN fra 329 500,- AURIS HYBRID TOURING SPORTS fra 279 500,- PRIUS PLUG-IN fra 334 200,-. Veil. pris lev. Oslo inkl. frakt- lev. og reg. 
omk. 9 900,-. Tillegg for tingl./etabl.gebyr kr 4 190,-. PrivatLeie: AURIS HYBRID TOURING SPORTS fra 1 842,-/md. Startleie 40 000,- Total leiekostnad 110 502,- Periode/kjørelengde 36 mnd/45 000 km. **Renten er subsidiert i 
tre år, for deretter å bli justert til normal salgsrente. Betinger minimum 35% kontantandel. Låneeksempel: Eff. rente 4,49% Lånebeløp 150 000,- over 5 år Etabl.gebyr 2 717,- Totalt 167 515,-. 

Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: AURIS HYBRID fra 0,38 l/mil, fra 87 g/km, fra 5,7 mg/km PRIUS fra 0,39 l/mil, 89 g/km, 5 mg/km YARIS HYBRID fra 0,35 l/mil, 79 g/km, 6 mg/km PRIUS+ SEVEN fra 0,41 l/mil, fra 96 g/km, fra 6 mg/km 
AURIS HYBRID TOURING SPORTS fra 0,38 l/mil, fra 85 g/km, fra 5 mg/km PRIUS PLUG-IN HYBRID fra 0,21 l/mil, fra 49 g/km, fra 0,9 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil. 
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en enorm teknologisk utvikling. 
Tenk bare på alt du i dag kan 
gjøre med den lille mobilen din. 
Hvor mye mer du får unna på 
kort tid sammenlignet med før. 
Hvor mye informasjon som 

ligger lagret om dine vaner, 
ønsker og beslutninger som kan 
brukes kommersielt.

Kvantesprang i maskinell 
kapasitet, og mennesker som er 
knyttet sammen i digitale nett-

verk, har bidratt til utviklingen 
av nye teknologier, varer og 
tjenester. Ifølge Massachusetts 
Institute of Technology-profes-
sorene Erik Brynjolfsen og 
Andrew McAfee har bedrifter 

som har tatt i bruk datadrevne 
beslutninger og analyser 
oppnådd en produktivitets-
gevinst på opp mot fem prosent 
relativt til dem som ikke har det.

Men digitaliseringen har 
også en bakside, gjennom 
bortfall av arbeidsplasser. 
Etterspørsel etter arbeids-
tagere som utfører rutine-
drevne maskinelle oppgaver 
i industrien og i tjeneste-
ytende næringer faller i både 
USA og i Europa. Samtidig 
har etterspørselen etter mer 
teknologisk arbeidskraft økt.

Norge kan vanskelig stå imot 
det som omtales som den andre 
maskinelle alderen. Skal vi ha 
flere ben å stå på etter oljen, må 
derfor konkurranseevne og 
produktivitet være i fokus. 
Målrettet utdannelse og fors-
kning innenfor høyteknologiske 
fag må løftes.

Den typisk norske disku-
sjonen om det er kapitaleierne 
eller arbeidstagerne som får 
mest av kaken er interessant nå, 
mens det er kake å dele. Hvor 
interessant blir det den dagen 
norsk økonomi snur, og kaken 
er spist opp?

 n  Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunnsøko-
nomi, Handelshøyskolen BI

n Hvaerdetsommotivererde
bestenorskeidrettsutøverne
tilåbestrebesegpååblienda
bedre?spørHildeC.Bjørn-
land.HerjublerMaritBjørgen
(tilvenstre)ogTherese
Johaugoverhenholdsvisgull
ogsølvpå30kilometerfristil
underOLiSotsji.Foto: Bjørn S. 
Delebekk, NTB Scanpix
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drevne maskinelle oppgaver 

ytende næringer faller i både 

har etterspørselen etter mer 
teknologisk arbeidskraft økt.

Norge kan vanskelig stå imot 
det som omtales som den andre 

usikkerhet, holdes opp mot en 

investering hvor bedriften 

kjenner risikoen, altså med lav 

usikkerhet. IBM fortsatte sin 

satsing på stormaskiner iste-

denfor pc-er som man ikke 

kjente til markedspotensialet 

til.
Det blir ofte slik at forventet 

avkastning for den usikre inves-

teringen må være astronomisk 

for å veie opp for investeringen 

med kjent risiko.

Det vil være små incentiver til 

å investere i noe som vil true 

eksisterende inntektsstrømmer. 

En satsing på digital foto vil 

ramponere inntektene fra 

mørkerommene. Musikk på 

mp3-filer vil slå inntektene fra 

cd-salget i gulvet. Freeware som 

er enkel å ta i bruk vil drepe 

inntektene fra store systemer og 

attpåtil bremse opp inntektene 

fra drifting.

Samtidig vil det skje en byrå-

kratisering. Det bygges struk-

turer og kompetanse rundt 

investeringer for å beskytte 

eksisterende inntektsstrømmer 

og sikre kontroll på kjent risiko. 

Prestisjen bygges opp rundt det 

eksisterende. Det blir karriere-

messig harakiri å fremme nye 

områder. Innovasjon blir et 

tillegg, ikke selve formålet med 

virksomheten. 

Resultatet er at suksessrike 

virksomheter er nesten ute av 

stand til å satse på nye områder. 

De fleste blir borte eller margi-

nalisert. Kodak. Xerox. Seilsku-

terederiene.

Noen virksomheter får det 

likevel til.

n  Schibsted er berømt for å ha 

bygd opp Finn.no foran eksiste-

rende rubrikkannonser.

n  Telenor satte mobil foran 

fastnett. 

Norge kan få det til. Vi har 

gjort det før. Vi er ikke født med 

et oljegen. Norge kunne ingen-

ting om oljevirksomhet. Men vi 

hadde et maritimt miljø med 

risikovilje og kunnskap, som 

kunne bygge og drifte skip og 

etterhvert borerigger. Det 

viktigste var at de beveget seg 

ut av komfortsonen av tidligere 

suksess. Vi bygde kompetanse 

og erfaring med investeringer. 

Omstillingsvillige bedrifter 

samlet sammen kompetanse, 

kapital og forretningsforståelse 

til å bygge, forsyne og lete etter 

olje.
Kapitalen var ikke kompe-

tent, den ble det.

Hverken landets borgere eller 

institusjoner viser lyst til å 

bevege seg. Vi har ikke lyst på 

ny risiko, vi har ikke lyst til å 

satse på noe nytt så lenge det 

eksisterende kaster så godt av 

seg, og hvis ikke dette har klemt 

tempoet ut av oss, sørger byrå-

kratiseringen for at før du vet 

ordet av det, sitter du og skriver 

power points.

Det som må til er tempo og 

handling, ikke utredning og 

forsiktige forsøk. 

Overlevelse og mulighetene 

for ny fremgang vil også for 

investorer bare komme ved 

oppbygging innen det nye. Vi 

må begynne der hvor vi har 

noen gode forutsetninger og har 

et kompetansegrunnlag. Det er 

mange våghalser med ideer, 

men ikke så mange våghalser 

med penger.

 
 n  Ellen Altenborg, dr.oceon, og 

Kjell Stahl, dr.ing.
M

ange er bekymret i 

Norge. Det går så det 

suser, men vi er blitt for 

oljeavhengige. Spørsmålet som 

stilles er: Hva skal vi leve av 

etter oljen? Det fremstilles som 

et planleggingsproblem, hvor 

hovedsaken er at det går tomt 

for olje. Etter vår mening er 

ikke oljen hovedsaken, det er 

oljen som suksesshistorie som 

er hovedsaken.  

Suksessen preger oss som 

nasjon, som borgere og som 

bedrifter. Det er mange gode 

eksempler på at suksess kan 

hindre utvikling, omstilling og 

vekst. Munnhellet om at vi er 

verdens rikeste land, binder oss 

til suksessen og gjør derfor 

fremtiden usikker.

Investeringene og de gode 

hodene går til olje og oljerela-

tert virksomhet. Er det noen 

penger igjen, så setter vi dem i 

eiendom. 

Civita peker i sin rapport 

«Kompetent kapital og eier-

skap» på mangel på kompetent 

kapital og markedssvikt i finan-

siering av nye prosjekter 

utenom olje og eiendom. Stem-

ningen på det godt besøkte 

frokostmøtet hvor rapporten ble 

lagt frem var klar – man er 

enige i problemet.

Det er et velkjent og godt 

dokumentert fenomen at 

suksessrike bedrifter ikke klarer 

å investere i ny virksomhet, og 

at de av den grunn går under 

når ny teknologi – eller bare nye 

salgsmetoder – kommer på 

markedet.

Det samme skjer på nasjonalt 

nivå. Vi kjenner det som 

«hollandsk syke», det at 

lettjente penger fører til tapt 

dynamikk, mer planlegging og 

mer status quo, mer kontroll, 

mindre omstilling og færre 

vekstfremmende reformer. Det 

skjer ikke bare med samfunnet, 

men i samfunnet, med borgere, 

bedrifter og institusjoner. De 

blir mette på suksess.

La oss se på det som skjer 

med suksessrike bedrifter. 

De vil nesten alltid systema-

tisk underinvestere i ny virk-

somhet. En investering i noe 

nytt og ukjent, altså med høy 

T
or Sydnes i Gabler held i 

Dagens Næringsliv 11. 

mars fast ved at ein kan 

venta høgare avkastning frå 

pensjonskassar, også i 

innskuddspensjonsmarkedet. 

(«Brede pensjonskasser» er 

ønska av LO i årets tariffopp-

gjer). Årsaka er «at alle livsel-

skapene har innskrenket 

tilbudet til bare å gjelde egne 

produkter.» Spesielt er det 

viktig med eksterne forvaltarar 

for globale renter. «Hvis en bare 

bruker en norsk leverandør vil 

ikke resultatet bli så godt». Tor 

Sydnes har gode poeng, men 

bommar på faktabeskrivelsen.

Nordea Liv sine kundar har 

tilgang til 29 eksterne forval-

tarar. Talet på eksterne fond er 

46, av totalt 83, med andre ord 

meir enn halvparten. I den mest 

vanlege profilen i bedriftsmar-

kedet er nærare 20 prosent av 

kapitalen forvalta av eksterne 

forvaltarar. I det same fondet 

blir 62,5 prosent av globale 

renter forvalta av eksterne 

forvaltarar som MacKay 

Shields, Pramerica og Aegon. 

 n  Jørund Vandvik, administre-

rende direktør i Nordea Liv as

Bommar på fakta

I et innlegg i Dagens 

Næringsliv onsdag 12. mars 

kritiserer sivilingeniør 

Rikard Solheim Norges miljøpo-

litikk for å være vilkårlig og 

kunnskapsfattig. Akkurat det vil 

vi overlate til politikerne å svare 

på. Solheim kommer imidlertid 

med noen feilaktige påstander 

om Enova som han bruker som 

premiss for hele innlegget sitt.

For det første: Vi styrer på 

ingen måte miljøpolitikken på 

byggområdet, som Solheim 

hevder. Enovas mandat er å 

bidra til økt forsyningssikkerhet 

og redusere klimautslippene. 

Når vi støtter løsninger som er 

med på å redusere bruken av 

elektrisitet som oppvarming i 

byggsektoren, er det for å styrke 

forsyningssikkerheten. Alterna-

tive varmeløsninger bidrar til å 

ta ned effekttoppene på vinte-

rens kaldeste dager.

Økt forsyningssikkerhet 

kommer også forbrukerne til 

gode, i form av mer stabile 

strømpriser. For det andre 

beregner vi ikke skyhøye 

CO2-utslipp fra bruk av elektri-

sitet. Enova, som Miljødirekto-

ratet, tar utgangspunkt i at 

norsk elektrisitet kommer fra 

vannkraft, og derfor ikke resul-

terer i CO2-utslipp. Hvorvidt det 

er riktig å gjøre dette, er som 

Solheim er inne på, en egen 

debatt.

I de tilfellene hvor bruk av elek-

trisitet er med på å redusere 

energibruk eller klimautslipp, 

kan Enova også støtte slike tiltak. 

Det har vi blant annet gjort 

gjennom å støtte Color Lines 

landstrømanlegg på Oslo havn.

Her gjelder det å ha to tanker 

i hodet på en gang. Mer bruk av 

norsk elektrisitet reduserer 

forurensningen, men utfordrer 

forsyningssikkerheten. Når 

både transportsektoren og 

norsk oljevirksomhet blir mer 

elektrisk og miljøvennlig, blir 

det derfor viktigere enn noen 

gang ikke å sløse bort fornybar 

kraft til varmeformål.

 n  Eiliv Flakne, kommunika-

sjonssjef, Enova SF

K
ongsberg Gruppens etiske 

retningslinjer «legger 

vekt på at … konsernets 

styre skal stå for en høy etisk 

standard ved utførelse av sitt 

arbeid. … Arbeidet med å skape 

engasjement og en åpen disku-

sjon omkring etikk og etiske 

dilemmaer står høyt på dags-

ordenen» (DN 27. februar, 

«Jebsen leste aldri gransknings-

rapporten»). 

Åpen diskusjon om etikk i 

styrerommet? Mon det. Styre-

leder sa til DN at han og styret 

var klar over at administra-

sjonen i ett år brukte tung, 

ekstern hjelp til å granske 

mistanker om korrupsjon. 

Hvis styreleder ble korrekt 

gjengitt, valgte han og styret å 

ikke lese granskningsrap-

porten, ikke stille spørsmål, 

ikke vite. «Don’t ask, don’t 

tell». Akk, så klønete. Et ekla-

tant eksempel på manglende 

styring av etiske dilemmaer, 

og et brudd på egne retnings-

linjer.

Er det ikke nettopp styrele-

ders og styrets oppgave og 

ansvar å la seg informere om alt 

som kan sette selskapet i et 

dårlig lys? «The tone of the 

top»: Dersom styreleder og 

styret opptrer såpass hjelpeløst, 

ja da er det fritt fr
em for dem 

lenger ned å handle like hjelpe-

løst.
Det er strutser i norsk 

næringsliv som lite har lært av 

tidligere skandaler siden årtu-

senskiftet. Kanskje de ikke 

ønsker å lære?

 n  Jan Borgen, Genève

Forsyning, ikke klima

Strutseetikk
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Unoterte aksjer kan gi ekstra 

avkastning – i teorien. I praksis er 

det langt fra enkelt for investorer 

som Oljefondet å gjøre slike 

investeringer, skriver Jon Mjølhus.

Teori og praksis

R
eportasjen i herværende 

avis om at det kan ha gått 

litt fort i svingene for 

Oljefondets investering i Formel 

1-sirkuset, har aktualisert 

debatten om hvorvidt Norges 

Banks Investment Manage-

ments (NBIM) skal investere i 

unoterte aksjer.

Det som skiller børsnoterte og 

unoterte aksjer, er muligheten 

til å omgjøre verdipapiret til 

kontanter, samt ulike regler for 

hva ledelsen og aksjonærer i 

selskapene kan gjøre. Denne 

forskjellen vil mange investorer 

ha ekstra betalt for i unoterte 

aksjer – noe som trolig gir 

ekstra avkastning, såkalt likvidi-

tetspremie. En slik premie kan 

Oljefondet trolig ha mulighet til 

å høste.

Men hvordan har politikerne 

og Norges Bank tenkt å gjøre 

det i praksis?

Den første beslutningen er 

hvorvidt investeringene skal 

gjøres internt i NBIM eller hos 

eksterne. Hvis det skal gjøres 

internt, hvor stor prosentandel 

skal fondet eie i hver aksje? 

Mindre enn ti prosent, som i 

dag gjelder for noterte aksjer?

Det er mye mer kostnad-

stungt å investere i unoterte 

aksjer, på grunn av arbeid med 

å samle inn, analysere, verifi-

sere og følge opp informasjon 

om slike selskaper. Dessuten må 

NBIM rekruttere kompetanse 

på private equity, hvor partnere 

ikke engang ville vurdert å 

begynne, selv med lønnen til 

Yngve Slyngstad.

Skal fondet eie mellom ti 

prosent og 50 prosent? Da blir 

kostnadene fordelt på mer 

kapital, men da kan fondet bli 

sittende i «dødens posisjon», 

uten reell makt og liten eller 

ingen mulighet til å selge seg ut. 

Svært få private equity-fond 

ønsker å sitte posisjonert slik 

mot en annen dominerende 

aksjonær.

Finansdepartementet trenger 

bare å ta en telefon til Nærings-

departementet for å høre dets 

erfaringer.

Skal fondet eie mer enn 50 

prosent? Da blir fondet i stedet 

et holdingselskap, som en aktiv 

eier og med helt andre krav til 

daglig drift. Det er neppe 

ønskelig.

Den andre beslutningen blir 

da om NBIM skal hyre inne 

eksterne forvaltere, slik det har 

gjort i noterte aksjer i visse 

markeder. 

Men alle som kjenner til 

private equity-fond, som det da 

gjerne er snakk om, vet at det er 

stor forskjell på dem og at du 

bare bør investere i dem som 

faktisk er gode. Disse fondene 

har imidlertid kø ved døren, og 

vil neppe slippe inn et gigant-

fond som ikke er villig til å 

betale de to prosentene eller 

mer som andre betaler. Denne 

problemstillingen møter NBIM 

selv for gode fond i noterte 

aksjer.

Før vi gjør oss opp en mening 

om hvorvidt Oljefondet bør 

investere i unoterte aksjer, 

trenger vi gode svar på disse 

spørsmålene. Så langt har jeg 

ikke notert meg en eneste 

konkret løsning. 

 n  Jon Mjølhus, førstelektor ved 

Høgskolen i Buskerud og Vest-

fold, seniorøkonom II i Odin 

Forvaltning

INNLEGG

Finans

LITT FORT I SVINGENE.   At det kan ha gått litt fort i svingene for Olje-

fondets investering i Formel 1-sirkuset, har aktualisert debatten om 

hvorvidt Norges Banks Investment Managements (NBIM) skal inves-

tere i unoterte aksjer, skriver artikkelforfatteren. Foto: Shaun Botterill, 

Getty Images

Suksessrike virksomheter er nesten ute av stand 

til å satse på nye områder. Norge kan få det til, men da 

trengs tempo og handling, ikke utredning og forsiktige 

forsøk, skriver dr.oceon Ellen Altenborg og dr.ing. 

Kjell Stahl. 
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n  OPPGRADERT. Statoil 

forventer å produsere olje fra 

Oseberg feltsenter i nye 25 

år. Foto: Gunnar Blöndal

Suksess hemmer vekst

LÅN&LEIE
fastrente
1,95%
i 3 år**

Automatgir er standard • Ingen “rekkeviddeangst” • Lave avgifter • Selvladende Lave driftskostnader • Høy komfort • Lett å kjøre • Minimale utslipp • Velutstyrt

Toyota hybrid – 6 millioner eiere    tar ikke feil
Våre mest fornøyde kunder kjører hybrid

AURIS HYBRID fra 204 200,- PRIUS fra 283 000,- YARIS HYBRID fra 264 500,- PRIUS+ SEVEN fra 329 500,- AURIS HYBRID TOURING SPORTS fra 279 500,- PRIUS PLUG-IN fra 334 200,-. Veil. pris lev. Oslo inkl. frakt- lev. og reg. 
omk. 9 900,-. Tillegg for tingl./etabl.gebyr kr 4 190,-. PrivatLeie: AURIS HYBRID TOURING SPORTS fra 1 842,-/md. Startleie 40 000,- Total leiekostnad 110 502,- Periode/kjørelengde 36 mnd/45 000 km. **Renten er subsidiert i 
tre år, for deretter å bli justert til normal salgsrente. Betinger minimum 35% kontantandel. Låneeksempel: Eff. rente 4,49% Lånebeløp 150 000,- over 5 år Etabl.gebyr 2 717,- Totalt 167 515,-. 

Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: AURIS HYBRID fra 0,38 l/mil, fra 87 g/km, fra 5,7 mg/km PRIUS fra 0,39 l/mil, 89 g/km, 5 mg/km YARIS HYBRID fra 0,35 l/mil, 79 g/km, 6 mg/km PRIUS+ SEVEN fra 0,41 l/mil, fra 96 g/km, fra 6 mg/km 
AURIS HYBRID TOURING SPORTS fra 0,38 l/mil, fra 85 g/km, fra 5 mg/km PRIUS PLUG-IN HYBRID fra 0,21 l/mil, fra 49 g/km, fra 0,9 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil. 
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