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F  ørstegangsregistrerte nye person- 
 biler og eierskifter av personbiler  
 har vanligvis relativt like kurver. Hvis 

nybilsalget går opp, vil antall eierskifter 
utvikle seg i samme retning.

Da nye OFV Statistikk ble lansert i  
 august, hadde allerede Volvo Car 
Norway AS brukt verktøyet en 

stund som en av deltagerne i pilotpro-
sjektet. Det nye verktøyet er bygd på 
erfaringer fra Danmark, og har flere 
 muligheter for fordypning, rapportering 
og analyse enn det gamle verktøyet.
 – Det har vært en nyttig erfaring for oss 
å sette oss inn i verktøyet. Vi har fått lære 
hvordan det kan brukes i bruktbilmarke-
det, sier Naveed Liaquat.
 – Vi er alltid interessert i å kunne 
 omsette flere bruktbiler gjennom våre 
 forhandlere. Med OFV Statistikk ser vi 
uante muligheter. Vi får både en nasjonal 
og en lokal oversikt. For Volvo-forhandler-
ne er dette et meget viktig verktøy for å 
hente potensielle kunder inn til butikkene. 
Verktøyet kan benyttes av både ledelsen 

For hver førstegangsregistrerte nye personbil i 2019 (142 381), 
ble det registrert 3,3 eierskifter (474 195). Dette gjør bruktbilen 
til Norges desidert mest solgte bil. Til tross for større tilbud av 
brukte hybrid og el-biler, står fremdeles bensin- og dieselbiler 
for 82% av dette markedet.

Bruktbilen – Norges 
mest solgte bil

Korona-effekten
Korona-pandemien og de økonomiske 
ringvirkningene har satt sine tydelige spor 
i norsk bilbransje, og 2020 har så langt 
vært et spesielt år. Tallene for de første 
par månedene i 2020 er relativt normale, 

men så endrer bildet seg dramatisk, og det 
er sannsynlig å koble denne utviklingen 
opp mot pandemien og nedlukkingen av 
landet. 
 Månedene mars og april var  vanskelige 
for bilbransjen. Antall eierskifter gikk 
kraftig ned. Det samme gjorde antall 
regi streringer av nye personbiler. I tillegg 
la flere av de store bilfabrikkene ned 
produksjon en midlertidig. Tilbudet av nye 
biler med rask leveringstid ble redusert, og 
kunder som kjøpte nye biler, fikk ikke sikre 
 leveringsdatoer.  
 – Med den markante nedgangen i antall 
førstegangsregistrerte nye personbiler i fle-
re måneder så langt i år, er det lett å anta 
at noe av etterspørselen etter nye biler har 
endret seg og dermed ført til en markant 
økning i etterspørsel etter brukte biler, 
altså biler man har hatt umiddelbar tilgang 
til, sier Jan Petter Røssevold,  markedssjef i 
Opplysningsrådet for vei trafikken (OFV). 

Oppsving i bruktbilmarkedet
Sommeren 2020 ble ikke en vanlig  sommer, 
og utenlandsturer ble utsatt og  avbestilt. 
Dette ble sommeren for å feriere i eget 
land, gjerne med bil som transport-
middel. På grunn av usikker levering fra 
 pandemi-stengte bilfabrikker, var det 
mange som valgte å investere i en bruktbil 
som allerede var i landet og umiddelbart 
tilgjengelig. Dette ser ut til å være noe av 
årsaken til størrelsen på, og endringene i, 
eierskifter per måned fra januar til og med 
august 2020 for person- og varebiler som 
vist i tabellen. 
 Tabellen for varebiler viser at  korona-  
pandemien også har hatt stor innvirkning 

Ny OFV Statistikk:

Større effektivitet for 
bruktbilforhandlerne

For Volvo-forhandlerne er nye OFV 
 Statistikk et meget viktig verktøy for å 
hente potensielle kunder inn til butikkene, 
sier Naveed Liaquat i Volvo Car Norge AS.

Volvo Car Norway AS er en av aktørene som har vært med i pilot-
prosjektet til nye OFV Statistikk. – Gjennom verktøyet har man bedre 
beslutningsgrunnlag og mulighet til å kunne forutse hva som vil skje 
i bruktbilmarkedet, sier Naveed Liaquat i Volvo Car Norway AS.

og salgsteamet, og er nyttig uansett hvil-
ken rolle man har hos forhandleren.
 Liaquat mener at statistikkverktøyet vil 
hjelpe bruktbilforhandlerne til å være mer 
proaktive, og han ser muligheter for flere 
synergier.
 – Vi gleder oss til å bruke verktøyet 
sammen med våre forhandlere. Her er det 
muligheter til å skape nye synergier. Med 
OFV Statistikk kan vi ta en proaktiv rolle 
og innhente leads i markedet og kombine-
re dette med andre interne systemer, slik 
at vi sammen kan skape bedre opplevelser 
for våre kunder. Vi er alltid ute etter å gi 
gode kundeopplevelser, og dette verktøy-
et gir muligheter til å gjøre dette.
 Med nye OFV Statistikk kan du lage 
rapporter med mange ulike kriterier: 
Alt fra tradisjonelle spesifikasjoner som 
merker og modeller, drivstoff og eier/bru-
kertype, til spesielle kriterier som påbygg, 
kjøringens art og motorytelse. Aldri før 
har man hatt tilgang til så mye data og 
statistikk.
 Verktøyet gir deg mulighet til å lage 
og lagre egendefinerte fokuslister for å 
følge selskaper eller kjøretøy som er av 
interesse. Du kan også aktivere funksjonen 
«fokusmails» og få daglige, ukentlige eller 
månedlige oppdateringer når det er akti-
vitet hos selskapene eller kjøretøyene på 
fokuslisten.
 OFV Statistikk gir deg mange mulig-
heter til å avgrense rapportene i forhold til 
de områdene som er interessante for deg, 
og gjør at du kan sette sammen utvalgte 
salgsdistrikter.
 – Selve verktøyet endrer tankesettet 
rundt bruktbilsalg. Vi ser et stort potensial 
her, og vi får mulighet til å hjelpe våre 
 forhandlere til å arbeide mer strukturert 
med bruktbil som forretningsområde i 
en hektisk hverdag, sier Naveed Liaquat i 
 Volvo Car Norge AS.

på eierskifter i denne klassen. 
 Antall eierskifter for person- og vare-
biler har i sommermånedene ligget rundt 
27 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Bensin- og dieselbiler
Omsetningen av bruktbiler når en topp 
når bilene er 3-4 år gamle. 
 – Dette er trolig fordi det de siste årene 
har vært et høyt antall leasede biler, som 
etter endt leasingperiode får et eierskifte, 
sier Jan Petter Røssevold i OFV. 
 Det er fremdeles bensin- og dieselbiler 
som dominerer i bruktmarkedet. Samtidig 
har plug-in hybrid, hybrid og elektriske 
biler fått et oppsving, og dette kan skyl-
des at det er flere slike biler tilgjengelig i 
 markedet.
 – Interessen for brukte bensin- og 
 dieselbiler er definitivt til stede i marke-
det, og disse bruktbilene står hittil i år for 
over 80% av antall eierskifter. Med hensyn 
til store reduksjoner i bestandstallene for 
bensin- og dieselbiler de senere årene, 
er den prosentvise økningen mindre enn 
tilfellet er for de øvrige drivlinjene. Størst 
prosentvise endring i antall eierskifter 
finner vi for plug-in hybrid, hybrid og 
 elektriske biler, sier Røssevold. 
 – Mye av forklaringen på dette er at det 
er en økning av bestanden for personbiler 
med disse drivlinjene, sier Røssevold. 
 – Vi ser at det blir solgt stadig flere 
elektriske, hybrid og ladbare hybrider. 
Og en stadig større andel av nyere brukte 
 biler som skifter eier, har disse drivlinjene.

Bruktbilen er Norges mest solgte 
bil. Det vil den også være i 
årene fremover.

SKIEN Endring %   

Bensin -3,1 %   

Diesel -2,2 %   

Bensin Hybrid 8,2 %   

Bensin Plugin Hybrid 24,4 %   

Diesel Plugin Hybrid 25,8 %   

Elektrisitet 29,0 %

EIERSKIFTER PERSONBILER OG VAREBILER  JANUAR - AUGUST

                    Akkumulert   
PERSONBILER  Januar Februar Mars April Mai Juni  Juli  August         Jan. - Aug.

2020   38 058 36 127 31 245 33 974 45 879 54 746 54 044 47 807         341 991  

2019   37 339 35 207 39 532 36 452 42 077 43 004 42 542 43 449         319 664  

Endring % 2020 - 2019 1,9 2,6 -21,0 -6,8 9,0 27,3 27,0 10,0         7,0

                    Akkumulert   
VAREBILER  Januar Februar Mars April Mai Juni  Juli  August         Jan. - Aug.

2020   8 619 7 847 7 321 7 583 10 151 10 654 9 971 8 921         71 086  

2019   7 993 7 248 8 032 7 080 8 495 8 462 7 984 8 301         63 613  

Endring % 2020 - 2019 7,8 8,3 -8,9 7,1 19,5 25,9 24,9 7,5         11,7

EIERSKIFTER PERSON
BILER ETTER DRIVSTOFF
JANUAR - AUGUST

DRIV- 2020 2019 Endring 
STOFF   %  

Bensin 121 665 119 674 1,7  

Diesel 157 168 152 469 3,1  

Gass 22 7 214,3 

Elektrisitet 30 192 25 179 19,9 

Hydrogen 19 5 280,0 

Hybrid 14 224 10 832 31,3 

Plugin 
Hybrid 18 248 11 188 63,1

Annet 2 1 100,0


