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Denne oppgaven utgikk av tidshensyn. Her følger et svært detaljert løsningsforslag på
denne siden – og et kort røft på neste.

Vi har følgende fakta:

• Kjørelengden reduseres1 med 0.6 % (altså: 0.6 % av kjørelengden!) når bensinprisen
øker med 10 øre. Matematisk:
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• CO2-utslippene fra bil er en konstant a ganger kjørelengden. Dette medfører at den
deriverte er en konstant a:
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Forholdstallet mellom VS og HS er elastisiteten, og den er da a/a = 1.

• Bil-utslippene står for 17 % av nasjonale CO2-utslipp. (Her ligger det en implisitt forut-
setning om at alle andre utslipp holdes konstant.) Altså: Om bilutslippene går med
med 1 %, går nasjonale utslipp ned med 17 % · 1 %, som er lik2 0.17 %. Dette gir:
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= 0.17 (3)

Vi ønsker: relativ endring ∆ Nasjonale_utslipp
Nasjonale_utslipp når ∆ Bensinpris = 50 øre – det vil si, tolkningen

av oppgaven er at vi ønsker en førsteordensapproksimasjon
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Sistnevnte er 50 øre. Kjerneregelen for elastisiteter gjør at vi kan sette inn for (3) og så for (2):
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og brøken har vi fra (1):

≈ 0.17 · −0.6 %
10 øre

· 50 øre

= −0.51 %

der minustegnet indikerer negativ endring (altså reduksjon). Obs at enhetene her stemmer.
Svaret fremkom i prosent, som det var bedt om.

1manglende ord i oppgaveteksten
2Se neste side for hvorfor!



Alternativt (kort!) forslag: Vi har en økning på 50 øre, som er det femdobbelte av 10 øre,
og som da skal gi en reduksjon i kjørelengden på ≈ 3 %, altså en endring på det negative av
dette. Elastisiteten av bilutslipp mhp kjørelengde er 1, og elastisiteten av totalutslipp mhp
bilutslipp er 17 %. Elastisiteten av totalutslipp med hensyn på kjørelengde er, ved hjelp av
kjerneregelen for elastisiteter, lik produktet, = 1 · 17 %, og relativ endring i totalutslipp er da

≈ −3 % · 17 % = −0.51 %.

Så enkelt kan det gjøres :-) .

Obs: For dem som lurer på hvor matematikken i å «multiplisere sammen to prosenttegn»
ligger: Vi kan alltid multiplisere med eller dividere med 1, og som kjent er 1=100 %. Pros-
enttegnet er en enhet vi kan forkorte vekk hvis vi har den over og under en brøk. Så: for
å komme fra «51 % · %», dividerer vi på 100 %. 51/100 er greit, det andre prosenttegnet
forsvinner i forkortning, et voilà: vi står igjen med det ene vi er bedt om å bruke som enhet.


