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– Ja, den gang hadde vi dårligere data
verktøy og kameraer. Så for å fange opp 
mulige nye kunder, gikk jeg ut med kame
ra og notatblokk til rundkjøringer og kryss. 
 Når jeg så interessante biler, noterte jeg 
type og nummer og søkte opp selskapene. 
Etterpå ringte jeg dem for en salgsprat, 
sier Salomaa og humrer litt. 

Fra kundejakt i 
rundkjøringer 
til datafangst
For ti år siden sto Mika Salomaa ved rundkjøringer for å 
 «spotte» mulige kunder blant slitne varebiler som suste forbi. 
Nå finner han omtrent alt han trenger for å lede et effektivt  
og godt bilsalg i verktøyet OFV Statistikk. 

– Med modulen «Finn selskap» i OFV 
 Statistikk får jeg alt jeg trenger å vite.  
Det er helt genialt, og har gitt oss en ny 
hverdag, sier Mika Salomaa.

77.910 biler har skiftet eier så langt 
i 2021 (1. januar – 28. februar) mot 
73.719 i samme periode i 2020. Frem
deles er det flest dieselbiler som skifter 
eier, men elektriske 
biler og bensin lade
hybrider øker kraftig. 
Eierskifter på elektris
ke biler har en økning 
på nesten 32 prosent 
sammenlignet med 
samme periode i fjor. 
Etterspørsel og tilbud
 – Antall førstegangsregistrerte nye 
personbiler i 2020 ble marginalt lav
ere enn i 2019, og spesielt andre halvår 
løftet volumet. Det er interessant å se 
at etterspørselen etter brukte biler, var 
på biler man hadde umiddelbar tilgang 
til, sier Jan Petter Røssevold, markeds
sjef i Opplysningsrådet for veitrafikken 
(OFV).
 I 2020 var det på grunn av pande
mien en mangel på tilførsel av nye biler. 
Flere fabrikker greide ikke å levere nok 
biler til å dekke etterspørselen. Dette 
var nok en viktig årsak til oppgangen 
i bruktbilmarkedet. Dessuten ble det 
Norgesferie på alle. Selv om det nå er 
en mer normalisert tilgang på nye biler, 
øker fremdeles antall eierskifter.

By og land
I Oslo og Bergen står elektriske biler 
for mellom 22 og 23 prosent av omset
ningen. Beveger vi oss ut av byene og 
ser på f.eks. Østre Toten og Senja med 
rundt 15.000 innbyggere hver, ligger 
andelen elektriske bruktbiler på rundt  
5 prosent av den totale omsetningen. 
 Bensin og dieselbiler har en ned
gang i antall eierskifter så langt i år i 
Oslo og Bergen. Dette er også trenden 
i Østre Toten og Senja, bortsett fra 

 I dag er det andre metoder som gjelder. 
For Salomaa og Kverneland Bil har OFV 
Statistikk blitt et helt sentralt verktøy i 
salgsarbeidet. 
 – Ved å bruke «Finn selskap» i OFV 
 Statistikk får jeg alt jeg trenger å vite. 
Det er helt genialt, og har gitt oss en ny 
 hverdag, sier han. 

Runder 100 år 
Stolt forteller Mika Salomaa om Kverne
land Bil, som er en av Europas eldste 
Fordforhandlere – ja så lenge har de holdt 
på, at de senere i år feirer 100årsjubileum. 
 Fra 1921 og frem til i dag har de gått 
fra å selge ett merke til å selge 10 bil
merker – fordelt på seks lokasjoner i 
SørNorge. 
 Mika Salomaa er direktør i Nyttekjøre
tøy Ford i Kverneland Bil, og da handler 
det om alt innen «varebil»: Fra pickuper 
og småbiler som pizzabiler, til planbiler, 
skapbiler, isbiler og 17setere. Og bilsalg 
har han holdt på med de siste ti årene. 
Han begynte hos RSA og solgte Fiat vare
biler, siden ble det Opel, Mercedes, Jaguar 
Landrover og nå Ford. 

Tøff konkurranse 
– Det er salg det handler om for alle for
handlere. Og konkurransen er tøff. Ved 
våre Transit Sentere, som er spesialsentre, 
har vi spesielt søkelys på kompetanse og 
god oppfølging. Dette er kjempeviktig for 
alle våre næringslivskunder, sier Salomaa. 
 Derfor har de konseptet de kaller One
StopShop, som innebærer at Kverneland 
Bil klargjør alt etter varebilkundenes 
ønsker og behov, enten det gjelder dekor 
eller innredning og serviceavtaler. 
 Senere i år starter de også opp Ford 
Mobil Service – noe stadig flere tilbyr. 
 Kundegruppen til Kverneland Bil er 
sammensatt, og består av små, mellom
store og store bedrifter – og denne miksen 
er slik de ønsker at det skal være.  
 Mika Salomaa brukte tidligere den 
gamle registreringsstatistikken til Opp
lysningsrådet for veitrafikken, men det 
var begrenset hva han kunne hente ut av 
 nytteinformasjon. Med nye OFV Statistikk 
har salgsarbeidet endret seg kraftig. 

 Sparer tid og arbeid 
– Dette verktøyet har alt vi trenger og 
ønsket oss. Når vi skal se på hva som er 
interessant i vårt marked, nyttekjøretøy, 
kan vi med modulen «Finn selskap» raskt 
hente ut oversikt over kjøretøyflåten i 
selskaper vi søker opp. Så kan vi sortere 
på alder, finne totalvekt eller annet viktig. 
Dette betyr at vi enkelt kan tilpasse våre 
tilbud til akkurat det kundene trenger, sier 
Salomaa.  
 Kverneland Bil har én lisens på OFV 
Statistikk i hver butikk, og de bruker verk

– Et godt faktagrunnlag er viktig for vår strategi. Med OFV Statistikk kan jeg  sekundere 
selgerne våre, sier direktør Mika Salomaa, som har ansvar for Ford nyttekjøretøy i 
 Kverneland Bil AS. (Begge foto: Jan Henrik Vuyk)

tøyet aktivt både når det gjelder å kartlegge 
mulige kunder og til å få bedre oversikt 
over eksisterende kunder og deres kjøretøy
flåte. For det å plukke ut riktig kjøretøy til 
 kunden, er avgjørende.  
 – Når jeg har fått oversikt over et selskaps 
flåte i OFV Statistikk, henter jeg enkelt ut 
rapporter med det vi trenger. Vi sparer både 
tid og arbeid, kan se når biler er modne for 
utskifting og får gode «leads» som jeg for
deler videre til våre selgere. 

Kan sekundere selgerne 
I OFV Statistikk kan man definere egne 
salgsområder, og kartlegge både bransjer, 
hva som selges og i hvilket omfang.  
 – Jeg kan rett og slett sekundere butik
kene og selgerne på hvordan vi ligger an, 
om vi er nummer én eller to i området. 
 Verktøyet gir oss et godt faktagrunnlag, 
og er viktig for vår strategi. Vi vil jo gjerne 
 vokse fremover, sier Mika Salomaa.  
 Det samme gjelder for avdelingene som 
jobber i personbilmarkedet, som også er 
aktive brukere av OFV Statistikk. Før var det 
mye magefølelse og tipping, og vanskeligere 
å få god oversikt over konkurransesituasjo
nen. Nå er veien til fakta og god oversikt 
rask og enkel. 
 For en stund siden, da Salomaa jobbet for 
den danskeide Jaguar Landroverimportøren 
i Norge, etterlyste danskene tall og oversikt
er som Mika og hans kolleger ikke kunne gi 
dem. Danskene stusset og lurte på hvorfor 
de ikke bare kunne hente oversiktene i stati
stikkverktøyet, slik de selv var vant til. 
 – De hadde forventninger, men den 
 gamle registreringsstatistikken hadde ikke 
så detaljert statistikk. Nå har vi det, og OFV 
Statistikk har gitt oss nye, morsomme og ef
fektive måter å jobbe på, sier Mika Salomaa.  

Eierskifter - by og land
Bruktbilmarkedet fikk et kraftig oppsving i 2020 i forhold til 
året før, og antall registrerte eierskifter på personbiler steg 
med 9,4 prosent i annerledesåret. Trenden fortsetter i 2021 
med økt omsetning i bruktbilmarkedet, men det er store for-
skjeller mellom de store byene og landet for øvrig på hvilke 
drivlinjer som blir omsatt.

 dieselbiler som har en økt omsetning på 
3,76 prosent i Østre Toten.
 Den samme forskjellen ser vi på fylkes
nivå. I Oslo ligger andelen elektriske 

biler på 23 prosent. Til 
sammenligning er den 
bare på drøye 11 prosent 
i Vestland, i underkant av 
5 prosent i Innlandet og 
i underkant av 4 prosent 
i Finnmark og Troms. 
Omsetningen av brukte 
dieselbiler står for over 
60 prosent av markedet i 
Finnmark og Troms, mens 

det i Oslo ligger på halvparten (31 pro
sent).

Bensin- og diesel
– Interessen for brukte bensin og diesel
biler er definitivt til stede i markedet, og 
disse bruktbilene står hittil i år for over 
80 prosent av antall eierskifter. Størst pro
sentvise endring i antall eierskifter finner 
vi for ladehybrider, hybrider og elektriske 
biler, sier Røssevold.
 – Mye av forklaringen på dette er 
at det er en økning av bestanden for 
person biler med disse drivlinjene. Vi ser 
at det blir solgt stadig flere elektriske, 
hybrider og ladbare hybrider. Og en sta
dig større andel av nyere brukte biler som 
skifter eier, har disse drivlinjene.
 Det vil nok være høye tall for eierskif
ter av bensin og dieselbiler også i den 
nærmeste fremtid. Men i forhold til fort
satt redusert bestand av både bensin og 
dieselbiler, og med et stadig høyere antall 
elektriske biler og ladbare biler, vil nok 
dette bildet gradvis endre seg. 
 Både i prosent og antall vil  elektriske 
og ladbare biler ta en større del av 
 markedet for eierskifter fremover, sier 
Røssevold.


