
 

PRESSEMELDING 
 

Statistikkene for 3. kvartal for nysalg av kompressorer er nå klar, og den viser 
en fortsatt svekket omsetning. Totalsalget av nye kompressorer til og med 
tredje kvartal endte på 1347 anlegg, som er en nedgang på 11,1%* i forhold 
til samme periode i 2019. 

Det fortsatt gruppen oljesmurte kompressorer som er den største underkategorien og i 3. 
kvartal ble det solgt 297 enheter, som er en nedgang på 3,9% i forhold til samme kvartal i 
fjor. Tilbakegangen dette kvartalet er derfor betydelig mindre enn andre kvartal. Denne 
typen kompressor er mest brukt i industri- og produksjonsbedrifter og en usikkerhet i 
markedet knyttet til kronekurs og ikke minst oljeprisen kan føre til en lavere 
investeringsvilje. I tillegg har en rekke produksjonsbedrifter, spesielt knyttet til oljeservice, 
hatt et høyt antall permitterte og til dels reduksjon i antall sysselsatte på permanent basis.   

Oljefrie luftkompressorer har hatt en vekst både i første og andre kvartal, men har nå i tredje 
kvartal en nedgang på 9,9% sammenlignet med samme kvartal i 2019. Det ble totalt solgt 73 
anlegg i kvartalet. Denne typen kompressorer brukes innen helse, næringsmiddelproduksjon 
og prosessindustri, og det kan tenkes at den store økningen i de to første kvartalene kan 
være deler av årsaken til at vi ser noe tilbakegang dette kvartalet.   

Transportable kompressorer brukes i stor grad innen bygg og anlegg og hadde en stor 
nedgang i andre kvartal. Også tredje kvartal viser nedgang, men i noe mindre grad enn 
forrige. Totalt ble det solgt 51 anlegg i kvartalet, noe som er en tilbakegang på 35,4%. Det 
har vært en nedgang i salget av anleggsmaskiner siden 4. kvartal 2019, og vi ser samme 
trenden gjennom hele 2020. Det er derfor nærliggende å knytte fallet i salget av 
transportable kompressorer til denne trenden, selv om nedgangen for kompressoranlegg er 
sterkere for anleggsmaskinene som totalt svekket seg med 16,7% i kvartalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Viser utviklingen for 3. kvartal i 2016 – 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor. 

  



 

Etter første halvår hadde vi en nedgang i nysalget på 11,5% hittil i år. Etter tredje kvartal er 
denne forbedret noe, og hittil i år er nedgangen nå 11%. Det er likevel på høyde med 
sammenlignbare perioder i 2018 og 2016.   

 
Fig. 2 – Viser utviklingen akkumulert etter 3. kvartal i 2016 – 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor. 

 

Kompressoranlegg er i stor grad store og lengre investeringer, og medlemmene er derfor 
mindre påvirket av korte markedssvingninger, men de har det siste halvåret merket at 
beslutningsprosessene har tatt lenger tid. Utover høsten melder medlemmene om en 
bedring og man begynner å nærme seg en normal situasjon igjen. Det er likevel vanskelig å 
forutse hvordan den videre utviklingen blir, og det er ikke ventet stor vekst i første halvår 
2021.  

For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg 
Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I tallene for 2020 er det med en ekstra respondent. Hedmark Service ble medlem av Maskingrossisternes forening i 2019, man har ikke 
rapportert inn før Q1-20. 
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