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Historien har en tendens til å gjenta seg

New York 5th Aveny 1900 New York 5th Aveny 1913



Elbil bestand og prognose mot 2025

Kilde: Motorvognregisteret og OFV



Oppnår vi 2021 prognosen på elbil 
markedsandel allerede i år ?



Elbil bestand og prognose mot 2025

E lbilen står nå for nes te 50% av 
nybils alget (så langt i år)

Det ruller i dag ca. 240 000 
E lbiler på nors ke veier

Dette utgjør i underkant av    9 
% av  pers onbilparken i landet



Husker der han 
her?



Hva er han mest 
kjent for?



Hva skjedde med 
Røyking etter dette?



«Flyskam»



Tenk deg at du har 
puttet «litt» plastikk i 
matavfallsdunken…



Hva skjer med ?



Hva skjer med 
Fossilbilen når 
mer en halvparten 
av personbilsalget 
er elbiler?



Krevende å navigerer fremover…..



Ballen ruller 
fortere og fortere!



«The Second Wave»



Bilparkøkning i 2018

• I 2018 solgte vi 14 216 person og varebiler < 3,5 t
• Hvorav 12 644 er EV (Leaf eller eNV200) 89%

• På toppen av dette er det bruktimportert 3 571 Nissan biler
• Hvorav 3 496 er EV (Leaf eller eNV200)

• Til sammen 17 787  Nissan inn i 10 års bilpark
• Hvorav 16 140 er EV (Leaf eller eNV200)

• De fleste av disse bilene skal ha førstegangsservice i 2019 !



Nissan’s 10 års bilpark

Vekst i 10 års bilpark 
med 43 343 (+78 %)

Elbil-andel  ved 
årsskifte 53 468 (54 %)

Bilparkutvikling – Kraftig polarisering



Utfordringer fremover

Nissan opplever stor økning av vogngjennomganger i                                                 
verkstedene   - grunnet kraftig økning i nyere bilpark med elbilen

Verkstedene har måtte tenke nytt:
• Øke antall vogngjennomganger  uten å bygge ut, ved å tilby hurtigservice
• 2 mekanikere på hver Elbilservice
• Bemanne opp med mekanikere
• Fokus på større grad av ventekunder mens service utføres



Hva tror vi om fremtiden?

Kundene er i endring – de vil tilpasse tjenesten til sitt behov – ikke motsatt!
• Levere bil kl. 07.00 og hente kl: 16.00 - fungere ikke lenger

• Kundene vil booke tid for service på nettet – når det passer dem

• Møte opp til avtalt tid – vente mens service utføres – eller få tilbud om en transportløsning

Investere i innbydende venteområder med fasiliteter:
• Fungerende gjeste Wifi

• Kaffemaskin/brusmaskin

• TV

• Sittegrupper - arbeidsbåser



Fokus på salg av service kontrakter 

• Selg s ervicekontrakter med 
nybil

• B indeledd til kunden
• Øker kundetilfreds heten
• Sikrer deg s tørre og flere 

jobber

• Elbil kunden har ett  litt 
«lemfeldig» forhold til 
servicegjennomføring



Hva har Nissan Nordic gjort?

Store satsninger i nye IT systemer for forhandler

• Nytt pakkepris system til forhandlere

• Ny Elektronisk delekatalog

• Nytt integrert verktøy for Tilstandskontroll

• Alle systemer kommer fra samme leverandør, og er integrert i 
hverandre, og andre systemer Nissan benytter (Delebestilling, 
Garantisystem)
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Finnes det omsetning igjen på 
vekstedet etter

forbrenningsmotores død ?



Beste praksis

Mener du i går, i dag eller i morgen?





Hva tror vi om fremtiden?

Mindre behov for den typiske servicemekanikeren
• Servicene blir mindre i omfang – færre deler og væsker skal skiftes –

lavere tidsforbruk

Større behov for den analytiske diagnose-teknikeren
• Økt behov for feilsøking – mindre behov for tradisjonelle 

servicejobber



Dette mis ter vi på E lbil s ervice

• Plugger og glødeplugger
• Luftfilter
• Girolje/automatolje
• Reg reim skifte og bytte 

av kjølevæske
• Olje og oljefilter
• Eksosanlegg m m





E n elbils ervice bes tår i hoveds ak av

• Arbeids tid
• B ytte av kupefilter
• B ytte av brems evæs ke 

og litt kjølevæs ke på 
s tor- s ervice

• B rems es ervice

Men glem ikke at E lbilen ogs å 
skal ha:
• Vindus vis kere
• Dekk  - dekkhotell
• F rontruter
• Bytte av bremseklosser og 

skiver
• Skadereparasjoner – store og 

små
• Bilpleie



Forskjeller mellom fossile og elektriske biler 
på service over en 3 års periode

Vi har 
sammenliknet 
servicer på 
Nissan Qashqai
med Nissan 
Leaf 



Forskjeller mellom fossile og elektriske biler 
på service over en 3 års periode

Ca. 80% av 
servicegjennomgangene til 
Birger N. Haug er i dag på 
elektriske biler 





Hva er viktig 
fremover?

• Endringer og tilpasninger må skje fra bunnen av 
organisasjonen, ikke fra moderskipet.

• Antallet tastetrykk og manuelle prosesser må på et 
minimum.

• Konkurransedyktig prising av deler og arbeid.

• Umiddelbar tilgang på deler.



Hva er viktig 
fremover?

• Sertifisering av skadeverksteder og krav til 
kvalitetskontroll

• Evaluere opplæringsplaner, er de presise nok?

• Stille strenge krav til kundeopplevelse.



GJØR DET!

Ikke bare snakk om det,



Utfordringene står i kø…



Bilbransjen står midt oppe den største       
«i- seringen»  noen gang……. 



MARKEDSTRENDER
TESLA-EKSEMPELET: EN INNOVATIV VISJON AV ET BEDRE SAMFUNN MED MORGENDAGENS TEKNOLOGI... I DAG!



Nye aktører med nye 
distribusjonsmodeller 
vil entre markedet



If not in possession, 

get in position !



Takk for oss
Håkon Åmotsbakken

Epost: hamotsbakken@nissan-europe.com
Mobil nr: 958 34568

Lars-Erik Bakken
Epost: lars-erik.bakken@bnh.no

Mobil nr: 911 34 274
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