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NBF: For de seriøse og profesjonelle

Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon etablert 1928

En del av NHO-fellesskapet som representerer 24.000 bedrifter i 
Norge med 575.000 ansatte

• Antall bedrifter/medlemmer > 1.291 bedrifter

• Omsetning i medlemsbedriftene ~ 100 milliarder

• Antall ansatte i medlemsbedriftene > 22.000 ansatte



Bransjens utfordringer er NBFs utfordringer

• Medlemsstyrt

– 14 tillitsvalgte fra bransjen i Forbundsstyret

– 5 faggrupper bestående av bransjepersoner
• Skade/lakk, nyttekjøretøy, bilsalg, HMS, bilpolitikk.

– 21 lokale bilbransjeforeninger

• 16 ansatte

– Ansatte med over 100 års operativ erfaring fra bransjen

– 4 advokater som er best på biljuss og arbeidsrett/tariff 



NBFs (nye) formål

NBF skal arbeide for en lønnsom og innovativ bilbransje, 
gjennom å:

o Sikre bilens omdømme i samfunnet

o Sikre nok og riktig kompetanse til bilbransjen i fremtiden

o Sikre høy grad av profesjonalitet og seriøsitet i bilbransjen

o Sikre merverdi for våre medlemmer og deres kunder

o Sikre forutsigbarhet i rammebetingelsene og at 
bilbransjens interesser blir ivaretatt





Veikart for tungtransporten – veien mot 2030

• Lastebilen er en forutsetning for 
vekst og mobilitet.

• Rapporten er en 
realitetsorientering knyttet til 
transportvolumer, transportører 
og teknologiutviklingen.

• Hvordan nå klimaforpliktelsene.





Hva er 
Bilbransjens 
dager? 

• NBFs eneste arrangement med bransjeutstilling i 2020 

• Samler norsk bilbransje i to hele dager

• Favner alle bransjegrener

• Plenumssesjoner og parallellsesjoner

• Festmiddag dag 1

• Arrangeres på The Qube, Gardermoen



V E L K O M M E N   T I L   N B F

SAMMEN OM VEIEN VIDERE

SAMMEN FOR Å LØSE FELLES UTFORDRINGER



SERVICEMARKEDSVOLUMER-> 2025 (2030)
Bruk av beregningsmodell for å estimere utvikling i mekanikerbehov



Sammenligning timer EL vs fossildrevet – Erfaringstall – primo 2018
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Årlig kjørelengde



I beregningene legges en del forutsetninger til grunn

Elbil livssyklus = Fossilbil

Timesalg vs fossilbil
Bedre kvalitet og i noen grad 

lengre serviceintervaller 

Vi forventer en liten 
produktivitetsforbedring

70%



Kilde: Motor 15.12.2019

Kilde: Tesla hjemmeside

Kilde: ABC-nyheter



2025 - Timevolum i 7 års parken faller – I +7 år øker volumet……..

0-7 års parken = - 884.000 timer = 700 årsverk (-17,7%)
+ 7 års parken = +600.000 timer = 480 årsverk (+9,7%)



Simulering i tall og fakta

Ifht. 2018-nivå er forventet reduksjon i solgte timer 
på hele den norske bilparken i underkant av 300 000 

timer frem mot 2025 



Simuleringsmodell – Eksempel Drammen kommune – alle merker

• Input

– Bilsalg siste 8 år

– Prognose fram til 2028

– Splitt på el og fossil

• Resultat

– Forventet timesalg (eksternt)

– Forventet timesalg per bil

– Indeks



Startsiden i Digital verktøykasse

https://www.nbf.no/digital-verktoykasse/medlemsinnlogget-innhold/simulator/


Registrering av egne salgstall



Simulering Drammen – Alle merker – Slik det fremstilles i rapporten 

185.000
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3,92
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HVA MED UTVIKLINGEN PÅ SKADEMARKEDET?
En liten oppdatering på en europeisk studie av markedet for skadereparasjoner mot 2030



NBF samarbeider med ICDP



Hva ligger til grunn i undersøkelsen

• Gjelder kun PC

– Glassreparasjoner ikke inkludert

• Bilsalgsutvikling

• Bilparkens sammensetning

• Kjørelengde

• Førerassistentsystemer

• Skadefrekvens

• ….i en ICDP-modell
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Antall ulykker med personskade i de nordiske markeder – Hyggelig utvikling i Norge og Danmark

Source: ICDP from CARE road safety atlas

The future of crash repairs in the Nordic markets



Nåsituasjonen i de nordiske markeder som bakgrunn for utviklingen mot 2030
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The future of crash repairs in the Nordic markets

Source: ICDP, from Nordic dealer trade associations,  public sources,  interviews - 2019 As of 2017, ICDP extrapolation, PCs only, glass, internal and warranty jobs excluded 

€4,900 m

13%



ADAS* status i 2030 vil potensielt redusere antallet ulykker. 
Lav penetrasjon Finland, grunnet “gammel” bilpark.
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Source: ICDP, VDI Wissens Forum, simulation - 2019.  * ADAS = Advanced Driver Assistance Systems, a minimum of automated emergency braking 

Potential crash reduction in 2030

-2.5%

-7%

-3%

-38%

Lane departure warning

Blind spot monitoring

Adaptive headlights

Automated emergency braking

-8%

Forward collision warning

The future of crash repairs in the Nordic markets



Simuleringsmodellen tar høyde for trender bilskademarkedet som vil ha en innvirkning på reparasjoner
og kostnader

Higher number of total 
losses

• Higher technological content

• Higher repair costs

Lower proportion of heavy 
damages

• Due to ADAS

• More traffic restrictions

• Lower average speeds

Higher number of incidents 
‘managed’ by insurers*

• Higher penetration of 
comprehensive insurance schemes

• Higher take up rate of mobility 
schemes, full service bundles ...
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Trend at 2030 compared to 2017 (average 4 Nordic markets)

Source: ICDP from simulation – 2019   * As opposed to directly by car owners  

The future of crash repairs in the Nordic markets



Aggregerte tall for de fire nordiske markeder viser en lignende trend for 
skademarkedet mot 2030 som i EU5 men fallet er generelt noe lavere i Norden 
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Source: ICDP from simulation. *Values are corrected for inflation (€ 2017)

Accidents Repairs

Total value* Parts value*

The future of crash repairs in the Nordic markets



Skade og lakk – Kommentarer fra forsikring

«34% av elbil rapporterte skade i 2018 
mot 24% av fossilbiler»

«Nissan Leaf er nr. 1
i antall skader i 2017»

«Tesla kjører 50.000 før første skade –
dette er halvparten av kjørelengden sammenlignet med 
«gjennomsnittsbilen»»

«Rask akselerasjon, bruk av bussfil med frekvente filskift, bytrafikk og mye info fra skjermer
kan være årsaken til flere skader på elbil. Dette til tross for støttesystemer» Udokumentert kommentar fra forsikring

«Gjennomsnittskostnaden for skade på elbil er høyere. Kostbare deler og sensorer. 
Sannsynligheten for kondemnering er høyere på elbil»






