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Vår alles kjære

Forbrenningsmotoren
Født 1860

Døde brått og uventet fra oss i dag
Norge 31.12.2024

Nicolas August Otto
(Far)

Gottlieb Daimler Carl Benz
Wilhelm Mayback Rudolf Diesel
Henry Ford Ferdinand Porsche
Martin Winterkorn Enzo   Ferrari
August Horch André Citroën
Jean-Pierre Peugeot Jean-Frédéric Peugeot

Bisettelsen vil finne sted med ett «brak» hos Brødrene         
London i Oslo den 01.01.2025

Like kjært som blomster er en donasjon til  NBF til konto nr: 
1234.56.78901

Merk donasjonen: «Forbrenningsmotoren»



Historien har en tendens til å gjenta seg

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



Finnes det ett ettermarked etter
forbrenningsmotores død ?



Elbil bestand og prognose mot 2025

Kilde: Motorvognregisteret og OFV



Elbil bestand og prognose mot 2025

E lbilen står nå for 25% av 
nybils alget

Det ruller i dag ca. 180 000 
E lbiler på nors ke veier

Dette utgjør i overkant av 5% av  
pers onbilparken i landet



Nissan’s 10 års bilpark

Vekst i 10 års bilpark 
med 31 036 (56 %)

Elbil-andel  ved 
årsskifte 37 025 (43 %)

Nissan runder straks 50 
000 elbiler på norske 
veier

Bilparkutvikling – Kraftig polarisering



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



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



Fokus på salg av service kontrakter 

• Selg servicekontrakter med ny 
bil

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

jobber

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



Hva skal til for å jobbe på en Nissan elbil?

E-Læringskurs

Selvstudie over PC med 
avsluttende tester pr. 

kapittel

Sikkerhetskurs

En dags kurs på Nissan’s
treningssenter

EV 
introduksjonskur

s
2 dagers kurs på Nissan’s

treningssenter



Nis s an - B atteriverks teder

• Tidlig ute med 
etablering av 
batteriverksteder

• Startet i 2011 med 
lansering av Leaf



Batteriverksteder

• Egen 
sertifisering/opplæring  
med utgangspunkt i 
Mastertech

• Større investering

• Verktøy 

• Evt. byggekostnader

• Regionalt spred i Norge

• Intern transport 
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Batteriverksteder

Under oppstart
Bodø
Kristiansand S

Videre
Minst 2-3 til
Geografisk spredning

Pr i dag 6 verksteder 
regionalt

Oslo, 
Bærum, 
Sandnes, 
Bergen,
Trondheim, 
Drammen (Lier)



Investering i Batteriverksted
Opplæring

Kursutgifter

Sikkerhetskurs i Paris

Verktøy

Standardverksted ca. 6 500 €

Batteriverksted ca. 12 000 € i tillegg

Personlig verneutstyr

Lader

Verkstedladere / Kundeladere

Hurtiglader for de større

Krav om 2 sertifiserte teknikere på hver jobb



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



Hva tror vi om fremtiden?

Nissan opplever kapasitetsproblemer i verkstedene   -
grunnet stor økning i nyere bilpark med elbilen

Verkstedene har måtte tenke nytt:
• Øke antall vogngjennomganger ved å tilby hurtigservice
• 2 mekanikere på hver Elbilservice
• 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



Hva tror vi om fremtiden?

Økning i antall batterireparasjoner (modulskift)

Mulig bytte/oppgradering av hele batteripakker – nye 
eller REMAN

Vi opplever i dag mye større pågang fra egne forhandlere 
som ønsker å etablere batteriverksted!

• Korte ned tiden det tar å få bilen på veien igjen

• Frakt av bil til og fra batteriverksteder er svært tidkrevende og 
kostbart

• Eget batteriverksted øker kundetilfredsheten



Pris på Litium Ion Batterier

• Prisen på Litium Ion batterier har 
sunket 65% fra 2010 til 2017

• Den har sunket hele 24% fra 2016 
til 2017

• Vil det være lønnsomt i fremtiden 
å oppgradere/reparere gamle 
batteripakker?



Neste nivå for gjennvinning og gjennbruk

• Samarbeid med Sumitomo Cooperation i 
Namie i Japan fra 2010

• Produksjon av  ’second life’ 
høyenergibatterier.

• Til bruk i Elbiler, gaffeltrucks og store 
strømlagringssystemer

• Prisen på en slik pakke er ca det halve av 
en ny  ($ 2580,-)

Målet er at nye teknikker og teknologi utvilket 
i Namie etterhvert vil bli brukt til å sette opp 
tilsvarende annlegg andre steder når tilgangen 
på brukte batterier blir stor nok



Nye foretingsområder åpner seg

• Konvertering av fossile biler til 
elektrisk drift

• Fungerer både for nyere biler og 
veteranbiler

• Konverterings kit er å få kjøpt til 
flere bilmodeller



Nissan syn på EV – mye mer enn bare bil



En elektrisk historie

Nissan Tama 
1947

Nissan LEAF 
2011

Nye Nissan LEAF 
2017

Nissan IMx



EV skaper utfordringer og muligheter

”Innen 2050 vil totalforbuket for å lade Elbiler i Europa tilsvare Tysklands totale 
strømforbruk”     *Kilde Morgan Stanley

Det kommer til å trengs intelligente løsninger for å sikre mobiliteten i årene som 
kommer

Man må også ha grenseoverskridende, klare prosesser og regler for å bevare ett høyt 
sikkerhetsnivå for alle operatører, samt skåne miljøet så mye som mulig, ved behandling av 
høyenergi fremdriftsbatterier. 

Få land er i dag i nærheten av å ha en infrastruktur i både produksjon og 
distrubusjon til å klare denne økningen, uten å ta klare og smarte valg.

Forskjellige land har forskjellige nivåer på utfordringen i dag 



Nissan samarbeider for integrerte løsninger 

” Nissan arbeider tett med samarbeidspartnerer for å bringe til 
markedet løsninger for både bruk av bil, og ett liv nummer 2 for våre 
fremdriftsbatterier.

Flere av løsningene er ”ikke globale” i dag, det vil si ikke like godt egnet, eller mulige å innføre alle 
steder, men kunnskapen og erfaringene vi høster er relativt enkle å flytte på når muligheter åpner seg 
i nye markeder.

I noen tilfeller er det lover og regler som bremser utviklingen. For eksemple transport av ”gamle” 
batterier har både tekniske og regulative utfordinger i dag. For andre løsninger er det økonomi som 
”stopper” nye løsninger. For eksempel i land med god tilgang på billig strøm døgnet rundt er det færre 
incentiver for nye løsninger. Norge er et eksempel på et slik land.



VEHICLE TO 
GRID 
TEKNOLOGI

POWER TO

THE PEOPLE

Ved å integrere elektriske
kjøretøy i strømnettet vil
energilandskapet bli
radikalt endret! 



Hva er Vehicle to Grid (V2G)?

EL-biler er rullende strømlagringsenheter 
«batterier på hjul»

EL-bilen brukes i snitt 1-2 timer pr dag, 
resten av dagen står den parkert

V2G gir deg muligheten til å koble deg til
strømnettet via en to-veis lader.



V2G sine 
kundefordeler
• Generere besparelser på strømregningen

• Kan gi ekstra inntekt

• Intergret med x-storage

• Er et flott supplement til å koble til

solcellepanelet

• Gjør brukeren til en del av et “virituelt” 

kraftverk



V2G SIN INNVIRKNING PÅ VERDIKJEDEN

• Gjør elbil rimligere

• Støtter strømnettet med høy

effektivitet/stabilitet

• Bidrar til å redusere C02- utslipp

• Har ingen innvirkning på

rekkevidde eller batterilevetiden og 

batteriets garanti



V2G SIN INNVIRKNING PÅ VERDIKJEDEN

Lansert i Danmark 2015 (testing)

Hjemme løsning hvor kundens hjemmelader kan 
både forsyne bilen med strøm, men kan også 
overføre strøm fra bilens batteri til det lokale 
strømnettet.

Systemet muliggjør utnyttelse av både bilens og 
eventuelt hjemmets høyenergibatterier for å jevne 
ut topper og bunner i strømforbruk som i dag 
skaper utfordring i produksjon og distribusjon av 
strøm. Morgendagens løsninger vil bruke trådløs 
overføring av strøm til det samme. Kanskje 
kommer du til å betale for parkering med litt strøm 
fra fremdriftsbatteriet om ikke så lenge.



GRATIS STRØM 
TIL ELBILISTER

VEHICLE TO GRID 
TEKNOLOGI
V2G er tilgjengelig i Danmark

Første enhet - snart innstallert
i Norge



X-Storage, battery second life

• Etter 8-10 år  starter batteriets neste 
fase.

• Batteriet har da ca 80% kapasitet

• Lagringskapasitet på X-Storage 
batterier solgt så langt 6KWH

• Bærekraftig energilagring for 
hjemmet og bedriften



Hvorfor xStorage?

• Spar penger på s trømregningen

• Gi nytt liv til et høyenergi- batteri

• Grønnere energi

• H a kontroll med xS torage App’en,

• 2 produkter :

• 2nd life med 4,2kWh kapas itet

• Nytt B atteri med 6kWh kapas itet



Hvorfor xStorage?
-Lansert i England 2018

Det finnes i dag allerede 880 000 solpanel instalasjoner 
i England, så ett stort potensial for integrerte løsninger

Systemet inkluderer solpaneler. Maksimerer nytten av 
et prissystem som har høye priser på dagen og lave 
priser på natten på strøm. En famile på fire kan spare 
opp til 66% av dagens strømregning (England). 
Samtidig reduseres ’peak’ belastningen på produksjon 
og distribusjon av strøm. Neste steg er full integrering 
av dette systemet til lokalt strømnett



B AT T E R I 
T E K NOL OGI

100% F OR NY B AR  E NE R GI

F OR  H JE MME T
Nis s an E nergy Solar

Ams terdam Arena har ett høyenergibatterilagrings  s ys tem 
ins talert s om er integrert til det lokale nettet, kan fors yne hele 
arenaen med s trøm, eller for eks empel det lokale s ykehus et 
ved s trømavbrudd





Når en dør lukkes, åpnes nye…



Takk for meg
Håkon Åmotsbakken

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

mailto:hamotsbakken@nissan-europe.com

