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Norges ledende yrkesbilblad

Blant YrkesBils 24 000 ledere har:

Brede Høgseth

Wardrum

D

IAL
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BILSALG SPES

SCANIA

77 % sier de mener det er nødvendig å hente informasjon
fra aviser og fagblader for å følge med i bransjen.

Rekord

med god m
argin

LESERE PR UTGAVE:

Aldri før har
Norsk Scani
a levert ut flere
lastebiler enn
i
– Hva skjedde?
av organisasjo 2019. – En fantastisk prest
nen, sier Scani
asjon ikke,– Noe enkelt svar på det
Neteland og
har jeg
a-toppene
men man
kan si det
John Lauvs
Frode lanserte
sånn: Vi
ny lastebilg
tad. Her
hva som ligger
enerasjon
i
bak den formi forklarer de
35 prosent
dable vekst
fra året før.
en på «Vi har pres

59.100

stans i V8-prod
uksjonen,
også ga en
noe som
ketchup-effekt,
stolt over
organisasjonen
følgende trykk
med påfikk til i 2019
og det vi
da
også.
løst, sier Netelandutfordringene var
– Organi
.
sasjone n
komme r
styrket ut
av utfordri
ngene?
– Ja, det vil
jeg si. Noen
av problemene har
nesten blitt
sindige vestlend
en forretnin
utvikling,
gsingen for
ved at vi har
Her er det
å ta av.
måttet tenke
ingen hoveren
nytt på mange
de gester
måter.
spore, kun
å
et forsiktig
–
Hvordan
pirk i skuldeFrode Netelan
da?
et er klart
ren til konkurr
vi må ha gjort
d, administrerend
– For eksemp
entene:
mye riktig.
el da en
– De vi
e direktør i
Scania er marstreik førte
fabrikk2016 og 2017,
slåss mot
Norsk
til
at
hadde vel
kedsleder
Scania
kanskje litt
vi
og
ikke kunne
med den
i hele Europa.
V8-motorer
av biler vi
dårligere
miksen
levere
Men årsakene
prestasjoner
på en stund
har i Norge,
i fjor, antyder
er sammen
– Veksten
fikk
med mange
kunder til
i 2019 var
satt i en stor
påbygde biler
palett. Mange
han.
å prøve 500-hes vi flere
kanskje mer
smertefri?
og få enkle
faktorer spiller
De seneste
teren.
4x2-biler,
tar det cirka
– Er det slutt
tidig, sier
Frode Neteland inn sam- Volvo kjempet årene har Scania
et år før vi
på jaget etter
– Vi hadde
og klare
mulig hestekre
ikke de samme
nøkternt.
som hund
mest
Joda, vi skimter
med alle konfigur er leverings- dringen
og katt om
fter?
å bli markeds
utfore, men 35
et lite smil
asjoner på
modell. Vi
vinner innen
– Vi har
den adminis
prosent
ny
hos
får
i
vekst
alle
tunge lasen ketchup
volumtebiler. Flere
trerende
fall merket
fra et allerede
endring hos
direktøren
-effekt der
mange kunder
ganger har
Norsk Scania,
en
i en håndfull
det vært kun
en del kunder.
mye av organisa høyt nivå krever
girer ned
når vi ber
et større
sine invesham fortelle
registreringer
teringer i
Det er
hva som ligger
sjonen. Rekorde
trykk på
påvente av
vår fra 2008,
som skilte
ved årsskift
bak tidenes
bærekra ft,
n i markede
ny modell,
så vi i 2016
med 1.756
et, i 2018
storeslem
i Norge for
både
det 1.746
t og hos
vant Scania
leverte og
og 2017, og
det svenske
med 21 biler.
registrer te
så får man
dusent. Mange Scania som prolastebilm
full effekt
ket. Men
Denne gangen
lastebiler,
er- det
når den nye
ingen kan
2019 – da
holdt til
av kunden
skilte på
726 biler,
vi leverte
beskylde
modellen
valgte mindre
e som
og Scania
plass.
den økninge
2.422 biler
er registre
står for hele
motorer da
og V8-utfro
rte 2.398
n i totalmar
vi hadde
– Men i tillegg
biler. Husk
dringene
kedet.
skal gjennom
at alt på
fikk vi utfordrin
har oppdage
i 2018, med
samme
deres kjøring
t at
ger har
leveringspunktli
så kan det
ikke økt bemann «hullet» – vi fint.
fungere
ghet og
Det kan i tillegg
ingen som
av selve volumve
følge deres
være positivt
ksten. Jeg
bunnlinje.
for
er veldig
Nå er V8-ande
økende igjen,
len
men det er
ikke sikkert

Brede Høgset
Jon Windin h Wardrum
g-Sørensen

–D

ANTALL LEDERE:
24.000 (Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen)

Utgivelsesplan

YrkesBils lesere er flåteeiere, bileiere og yrkessjåfører,
håndverkere og påbyggere. En stor del av leserne har
ansvaret for innkjøp, drift og vedlikehold både i privat
og offentlig sektor. Leserne kommer fra store bedrifter
så vel som enkeltmannsforetak. Felles for dem alle
er en genuin interesse for næringen.

Nr

Tungbil og

YrkesBil |

i dette markedet

nr. 1 | januar

også med sitt
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Uansett hva
får du en vinnduervelg
!

o

landbruk

Bilgummilageret
har tatt konsekvensen av
utviklingen
i bransjen
og satser nå
mer enn noen
gang på
tungbildekk
og ikke minst
dekk til
anlegg og
landbruk.
– Der er det
fortsatt marginer
vi kan leve
av. Når det
gjelder personbildek
k så er det
en priskamp
som bare
øker og øker.
Fortsatt er
det kunder
som ikke
bare kjøper
dekk — men
som vil ha
kvalitet og
fagservice
. Men dekk
er blitt et prisprodukt.

Trenger du
bil raskt?
Gjør årets
deal nå!

– Det er ikke
enkelt for en
fri dekkforhandler
å konkurre
re med dekkjeder som eies
av produsen
tene. Det
kan enkelte
ganger virke
som om de
handler dekk
til internpris
er, mener
Salomonsen.

Med helt nye
biler på vei
inn kan du
gjøre årets
deal
Classic. Tippbil, på velkjente Volvo
eller spesialb trekkvogn, skapil – NÅ kan
du gjøre
markedets
beste kjøp!

og lager

Bilgummilageret
leier ut lagrerlokaler til Nordisk
Dekkimport
(NDI).
– En perfekt
match. Vi har
tilgang
til alle typer
dekk fra NDI
og kan
derfor betjene
kunder som
slipper
å komme
tilbake. Vi
kan hente
dekkene rett
fra NDIs lager
vegg-ivegg. Det betyr
lavere kostnader
alle parter,
for
sier Aadland.
– Dere har
ingen planer
bygge en egen
om å
kjede?

YrkesBil |

og skal satse

d.e.

Gjør et kupp på
IAL
17
volvotru
cks.no

BILSALG SPES

20.370

Til sammen gjør dette YrkesBil til en objektiv,
spennende og ikke minst nyttig informasjonskanal.

Knut Moberg

I

– Vi har
vurdert det
mange
ganger, for
eksempel
å starte egne
dekkutsa lg
i Stavange
r og Bergen
og andre steder.
Utfordringen
skaffe dyktige
er å
ansatte. Derfor
vi bestemt
har
MER TUNGBIL:
oss for å være
Bilgummilageret
best der
vi har vår
og daglig leder
virksomhet.
Gunvald Aadland
Vi satser på
mobile tjenester
satser mer
og mer på
og yter våre
dekk til
lastebiler og
kunder
som kjøper
tungbildekk
ikke
service hvor
bruket. Storparte minst til landhen de kjører.
n av dekkene
leveres av
NDI.

57 år har selskapet
Rulle Salomonsen etablerte
for
vært en institusjo salg av dekk
n i Rogaland
Selskapet
.
var tidlig
ute med «billigdekk» og
det ble
fra alle verdensd importert dekk
eler. Målet
dekk ikke skulle
var at
koste en krone
i Norge enn
mer
i resten av
Kundene strømmet Europa.
til bedriften
ved Haugesun
d og
satte en standard Bilgummilageret
for priser og
på dekk i store
service
deler av landet.
Men tidene
har endret
seg. Nå
funderer dagens
hovedeier
og styreleder Jarle
Salomonsen
og daglig
leder og medeier
Gunvald Aadland
om det i fremtiden
er plass til
eide faghandle
privatne.
– «Alle» selger
jo dekk i dag.
forhandle
Bilre, bilverkste
der, rekvisita-kjede
r og nettselsk
aper selger
alle dekk i
skarp konkurra
nse med
faghandelen
som bare
driver med
dekk og felg.
Noen bruker
dekk som
«lokkemid
del» for annen
omsetning,
sier de to.
– Produsen
tene er på salgsledd
med store,
et
nasjonale
dekkjeder
dekkjeden
. Og
e driver også
som bilverksteder og konkurre
rer direkte
bilforhandlere
med
og kjedeverk
som også selger
steder
dekk.

Forhandler
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TUNGE DEKK:
2020
Hankook har
andre merke,
flere nye tungbilde
Laufenn.
kk på gang,

3 | mars 2020

for våre kunder.
Når er teknolog
moden nok
ien
og volumet
høyt nok
til at kostpari
tet er mulig
Dette henger
å oppnå?
fremdeles
i lufta, sier
Neteland,
og legger
til:
– Norsk Scania
er faktisk
å pushe på
med på
fabrikken
i det grønne
skiftet, vi
er en av dem
som «maser»
mest.

OPPLAG:

Vi tar for oss temaer som biladministrasjon, forsikring,
distribusjon, regelverk og økonomi. Du vil også få nyheter
innen påbygg, dekk, verksteds-utstyr, hengere og alt som
hører til under transportnæringen.

Slanket vare
bildekk

LETTERE: Michelin
de nye sommerd har redusert vekten
betydelig på
ekkene Agilis
varebiler.
3, spesielt
beregnet på

16
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Gult lys for fag
handelen?

Bilgummilage
ret er
en av landet
s eldste
privateide faghan
dler
innen dekk
og felg.
Men endrin
ger i dekkbransjen gjør
at eierne
lurer på hva
som blir
skjebnen for
faghandlerne.

DESIGN

90 % har avgjørende myndighet eller innflytelse på
innkjøp i bedriften.

3 | mars 2020

ESPERVIK

tyktflyten
de tetningsm
asse i produksjonsfasen
påføres på
innsiden
et er teknologi
av dekket
i slitebanen
en ContiSeal
som skal sørge
Massen reparerer .
for punkteifølge Contiringsfri kjøring,
nental 80
prosent
ved at hull
i dekket på
ringer og reduserer av alle punkteopptil fem
millimete
automatisk
dermed risikoen
r for et flatt
forsegles
dekk. ContiSeal
uten tap av
dekktryk ket.
-dekk er
tydelig merket
med et symbol
Dette gjøres
deveggen og
på sived at en
«PUNKTERINGSFRI
er kompatib
klebrig,
le
med alle
typer vanlige
TT»: I første
omgang er
felger.
det sommerd
– Vi har hatt
ekket
Continental
ContiSeal for
VanContact100
personbildekk en
mensjonen
i distund, og tilbakeme
215/65 R 16
C 106/104
gene fra de
T som nå tilbys
ldinsom bruker
med ContiSeal
teknologien
er strålende
.
. At det nå
også blir tilgjengelig på
med ContiSeal
varebildek
ket ContiVan-dekk når
Contact10
de leveres
fra fabrikk.
0 er en kjempefo
Blant annet
rdel for
yrkessjåfø
har den nye
elbilen Volkswag
rer. De vet
at
en punkteen
ring tar tid
ContiSeal-teknolog ID.3 dekk med
og betyr ekstra
kostnader
i form av tapt
på noen modeller. i fabrikkmontert
arbeidsin ntekt,
Knut Knudsen.
sier
– En ting er
å unngå punkterin
Det er i første
for å spare
ger
omgang sommertid, og i mange
dekket Continen
yrkessjåførers tilfelle
tal VanConta
penger.
i dimensjo
ct100
Noe annet
sikkerhet.
nen 215/65
er
FORKLARINGEN:
Vi vet at punkterin
R 16 C 106/104
T som nå
En klebrig,
en sikkerhets
tilbys med
ger er
flytende tetningsm
tyktContiSeal,
risiko, og vi
produksjo
og
i Continenasse er påført
tal jobber
nen startet
på innsiden
mot en fremtid
av dekket i
Ifølge Continen i februar.
med null
slitebanen
ulykker, null
Massen reparerer
.
tal er dette
skadde og
«robust dekk
ifølge Continenet
null drepte
tal 80 prosent
på veiene
med høy
gjennom vår
av alle punkterin
lasteevne
som er designet
Vision Zero.
Det å unngå
ger.
for tøffe underlag»
STYRER SATSINGE
punkteringer
Flere og flere
.
er et
tiltak for å
N: Nils Kristian
biler tilbys
fartstid som
begrense ulykker, viktig
Saltveit, med
nå også
lastebilsjåfør
terer Knudsen.
poeng35 års
leder dekksatsi
og eier
ngen for nettbutik av transportbedrift,
ken Wee.no.
At Hankook
er store på dekk
til tungbil er ingen
som ikke COVID-19
nyhet. Derimot
er det
nytt at produsent
per for utstillinge setter en stopen nå også vil
Laufenn-navnet
n som fortsatt
på dekk til tunge
satse
er foreløpig
ikke var avlyst
nyttekjøretøy
ikke
kommunisert.
i skrivende
sin andre merkevare
med
Vekt er viktig,
Per i dag har
stund).
Bakgrunne
Lauogså for dekk.
fenn kun dekk
, Laufenn.
n for at den
Michelin har
sommerdekk
til personbile
Planen er å
globale
lanseringen
derfor satt
vise både Hankook
for varebiler,
r og
lette varebiler.
ble lagt til
sine
Agilis
og Laufenns
denne mesIfølge den
sen, er angivelig
fulle bredde
franske produsent 3, på en real slankekur.
Modermerket
av dekk
fordi Hankook
til lastebiler,
snitt en kilo
en er det nye
Hankook skal
en spesielt
har sin side
busser, tilhengere
lettere enn
dekket i
på
sterk markedsp
vise frem nye
sin forgjenge
varebiler på
lettere i enkelte
og
osisjon i
nyttekjøretøymarked
r, og opptil
styredekk,
en og samme
dekk for drivaksel
dimensjoner.
stand
under Commerci
et i Storbriannet mindre
Dette innebærer 1,7 kilo
og tilhengertannia.
forbruk av
al Vehicle Show
dekk i SmartWor
blant
råvarer under
Birmingham
mindre å kvitte
i
k 11-serien.
produksjon,
Helt konkret
28. til 30. april
seg med etter
Et nytt «all
og
hvilke dekktyper
(derendt bruk.
season» dekk
Vektreduksjonen
for lastebil
for
varebiler er
som skal tilbys
hevdes å gi
også på gang,
drivstofforbruk
utslag i 0,12
under
under
liter lavere
per 100 kilometer
navnet Vantra
ST AS2 (RA30).
Michelin lover
kjørt for en
dieselbil.
samtidig at
hetsegenskaper
dekkets bruksog sikkerer i toppklass
bremseegenskapene
e, og trekker
spesielt frem
på våt vei og
Produsenten
lav rullemots
mener dekket
tand.
derfor også
for varebiler
passer ypperlig
med elektrisk
drift.

Hankook sats
er tyngre

YrkesBil kommer ut 11 ganger i året og formidler nøytral,
uavhengig informasjon ved å gi kommentarer og dybde
reportasjer om yrkesbilnæringen og dens aktører.
Vi har tabeller du ikke finner andre steder, og gjør våre
egne prøvekjøringer av lastebiler, busser og varebiler.
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Nettbutikk
sats
på lastebildek er
k

WeeGruppen
kjører nå i gang
satsing på dekk,
en større
wer og Aeolus der merkene Windpostår sentralt
.

WeeGruppen
har de siste
ti årene solgt
spesialdekk,
små volum
men nå startet
av
selskapets
det de beskriver
nettbutikk
som
Wee.no
felger for lastebiler, «en omfattende satsing
på dekk og
traktorer, ATV,
Det er i hovedsak
hjullastere
og truck».
dekk fra merkene
nettbutikken
Windpower
vil fokusere
og Aeolus
på – både av
tralle-, boggitypen styredekk,
og hengerdek
k. Satsingen
av dekkomleg
innebærer også
gere til lastebil-,
salg
traktorDen tidligere
transportbedriftseierog industridekk.
sjåføren Nils
en og lastebilKristian Saltveit
– som har 35
bransjen – ble
års fartstid
1. septembe
i
r i fjor hentet
dekksatsingen
inn for å lede
hos utstyrslev
erandøren
Han kan fortelle
i Tysvær.
at nye europeiske
med på å sette
krav til lastebildek
rammene for
k er
dekksatsin
– EU stiller nye
krav til vinterdekk gen hos WeeGruppen.
den mye omtalte
for lastebiler
3PMSF-merkingen.
fra 2020,
kingen M+S
Dermed er dekkmerikke lenger
tilstrekkelig
men vi ønsker
for lastebildek
likevel å fokusere
k i Norge,
da vi mener
dette øker sikkerhetepå dekk med dobbel merking
n, sier Nils Kristian
Han avviser
at det er grunn
Saltveit.
for
– Økonomid
ekkene Windpowe skepsis mot «kinadekk
».
en kinesisk
r leveres for
fabrikant
eksempel fra
ker for det europeiskesom produserer andre
markedet. Tilbakeme kjente dekkmergode, noe som
ldingene vi
gir oss tro på
får er
vår dekksatsin
g, sier Saltveit.

Continentals
nye
dekk skal autom «punkteringsfrie» varebi
latisk reparere
alle punkteringe
80 prosent av
r.

83 % endelig, innstillende eller rådgivende myndighet ved
kjøp av varebiler, lastebiler eller andre transportmidler.

YrkesBil er Norges største uavhengige spesialblad for
yrkesbilnæringen. Vi har vært ledende på dette feltet i
over 40 år, og det vil vi fortsette å være.
Med en redaksjon bestående av høyt kvalifiserte
journalister har YrkesBil som ambisjon å være den mest
seriøse publikasjonen rettet mot last-,
vare- og bussmarkedet.

Lanserer
«punkterings
varebildekk frie»

s fra våre kund
på hva som
er, som lurer
kommer og
når de ulike
teknologiene
er tilgjengeli
ge»

Norsk Scan

ia AS

Scania-importøren
har hovedkontor på
Skøyen
Administrerende i Oslo.
direktør: Frode
Neteland.
Cirka 1.100
ansatte og
omsatte
i 2019 for
cirka 5,9 milliarder
kroner.

– Hva etterlyse
r dere da?
Norsk Scania
– Vi har press
AS ble etablert
fra våre kunder,
lurer på hva
1945, og er
som
i dag en Scania-ei i
som
(Scania CV
ulike teknolog kommer og når de
d
AB) salgsiene er
og serviceorganisasjon
– Er det norske tilgjengelige.
for det norske
markedet.
markedet
progressivt
Selskapet
håndterer
enn for eksemp mer
salget av Scanias
tyske?
el det
lastebiler,
busser og
industrielle
– Det er nok
motorer – med
mer trykk
tilhørende
i Norge fra
det politiske
brukt- og
ettermarked.
systemet
Med veigåend
på å få frem
nullutslippsløsni
produkter
e
er Scania
igjen overføre nger, et trykk som
tyngste sektorene til stede i de
s til våre
, med lastebikunder og
derfra over
ler over 16
tonn og busser
til oss. Elektrifi
25 seter.
er det vi
over
sering
hører mest
om, selv
det ikke
om
nødvendigvis
Forhandlere:
vil bli det
helt store
Scania lastebiler
i tungtran
og busser
sporten i
fremtid.
er i Norge
nær
representert gjennom
45 forhandle
– Hva er
deres råd
og servicepu
re
til rådville
nkter. Herav
kunder oppe
er 42
enheter Scanias
i denne usikkerh
egeneide.
– Vi må både
eten?
veilede og
legge så godt
tilrettevi kan for
kundenes
langsiktige
investeringer.
– Den største
usikkerh
kundene
eten hos
opplever
eller annen
vi handler
ny teknolo
hvor lenge
om tror
gi som de
de ulike subsidie
transportørene
gene vil vare.
ordninkan løpe
kjøpe – men
Hvis ikke kundene
og
det er ikke
tar med seg
våre Det
alltid sånn.
den usikkerh
vi merker
eten inn i
kalkylen til
er at våre
den de skal
kunder ofte
kunders
transportere
produserer
for, vil de
eller selger
få et problem
et produkt
som skal være
. Vi sier til
kundene at
man må tegne
veldig klimanøytralt,
kontrakter
og da krever
som er langsikt
også skal
de at det
ige. Man
fraktes klimanø
må legge
mer ansvar
for usikkerh
ser at transpor
ytralt. Vi
eten over
oppdragsgiver,
tkjøperne
på
stiller
og
mer krav
sier John
mer
til bærekra
Lauvstad.
– Så det blir
ft.
– Hva skjer
flere «klimak
ranser» i
ute på anlegge
onfe- deres
Scania-regi,
fremover?
ne
som den dere
hadde i 2018?
– Vi står overfor
– Det kan
et teknolog
te, og jeg tror
hende. Informa
iskifvi i årene
vi holde på
sjon må
fremover
med kontinue
få et raskere
vil
teknolog iskifte
rlig, det er
tilsynelatende
enn i bygdene
i byene
stor usikkerh
ute. Mange
. Men det
et der store
blir ingen
som sitter
endringer
i viktige posisjoner vet
hos oss i 2020.
fortsatt ikke
– Hva med
hvor energiefrekruttering?
fektiv en
lastebil
– Vi må skape
lastebil bruker er. Enkelte tror en
de medarbe
vi trenger
iderne
10-12 liter
selv, ved å
mila, men
diesel på
få dem inn
dagens lastebile
og forme dem.
tidlig
SOLEKLAR
mellom 3
Dette
r bruker
SEIER: Adminis
og 4 liter
for hele bransjen er en utfordring
John Lauvstad
trerende direktør
per
mil med 50
tonn fra Trondhe
. Vi må inn
, i Norsk Scania
Frode Netelan
domsskolene
ken i 2019.
i ungparkerte konkurre
d og
Foto: Brede
denne teknolog im til Oslo. Det er
og jobbe
aktivt med
Høgseth Wardrum
ungdommene
ntene og sikret direktør for kommun
ien man skal
ikasjon og
og
og
erstatte,
utklassingsseier
det
få
frem
er
det viktig
hvilke muligheter som
på registrer branding,
å være klar
finnes hos
sier Lauvstad
over,
ingsstatistikoss.
Dette tror
.
– Fornøyd
Scania om
med bussvol
– Når kommer
Over 16 tonn:
2020:
2019?
umet i
Scania med
Totalmarked:
plugg?
– Vi får Plug
være ledende»
Drøyt 5.000
– Ja, volumet
In-hybrid
biler. Egne
.
nye hybriden
i år. De
ambisjone
er vi fornøyd
Busser over
r er «vi skal
det er stabilt.
e – både med
ert for å kjøre
25 seter: Totalmark
med,
Men
plugg – har
og
og 300 busser
på biodrivs
ed på 1.200
et aktivt hybridsy uten økt med tre-gang totalmarkedet har
Lauvstad.
toff, sier
selv.
enheter. Skal
Det gir meget
levere mellom
eren så markeds
stem. delen
god gassresp
200
– Tenker
aner ikke like
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At Hankook er
store på dekk
til tungbil er ingen nyhet.
som ikke COVID-19
Derimot er det
setter en stopnytt at produsent
per for utstillinge
Laufenn-navnet
en nå også vil
n som fortsatt
er foreløpig ikke
satse
på dekk til tunge
ikke var avlyst
kommunisert.
nyttekjøretøy
i skrivende stund).
Per i dag har
med
Lausin andre merkevare
fenn kun dekk
Bakgrunnen for
, Laufenn.
til personbile
at den globale
r og
lanseringen ble
Planen er å vise
lette varebiler.
lagt til denne
både Hankook
mesog Laufenns fulle
sen, er angivelig
Modermerket
bredde av dekk
fordi Hankook
Hankook skal
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til lastebiler,
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en spesielt sterk
busser, tilhengere
vise frem nye
markedsposisjon
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dekk for drivaksel
og samme stand
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SmartWork 11-serien.
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Birmingham 28.
Helt konkret
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til 30. april (derhvilke dekktyper
dekk for
for lastebil som
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navnet Vantra
ST AS2 (RA30).
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Høgseth Wardrum
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57 år har selskapet
Rulle Salomonsen etablerte
for salg av dekk
vært en institusjo
n i Rogaland
Selskapet var
.
tidlig ute med
«billigdekk» og
det ble importert
dekk
fra alle verdensd
eler. Målet var
at
dekk ikke skulle
koste en krone
mer
i Norge enn i
resten av Europa.
Kundene strømme
t til bedriften
ved Haugesun
d og Bilgumm
ilageret
satte en standard
for priser og service
på dekk i store
deler av landet.
Men tidene
har endret seg.
Nå
funderer dagens
hovedeier og
styreleder Jarle
Salomonsen
og daglig
leder og medeier
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nettselskaper
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alle dekk i skarp
konkurra nse
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faghandelen
som bare driver
med
dekk og felg.
Noen bruker
dekk som
«lokkemiddel»
for annen omsetnin
g,
sier de to.
– Produsentene
er på salgsledd
et
med store, nasjonale
dekkjeder. Og
dekkjedene driver
også som bilverksteder og konkurre
rer direkte med
bilforhandlere
og kjedeverk
steder
som også selger
dekk.
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nå!
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gjøre årets deal på vei inn kan du
på velkjente Volvo
Classic. Tippbil,
trekkvogn, skapeller spesialb
il – NÅ kan du
gjøre
markedets beste
kjøp!

lager

Bilgummilageret
leier ut lagrerlokaler til Nordisk
Dekkimport
(NDI).
– En perfekt match.
Vi har tilgang
til alle typer
dekk fra NDI
og kan
derfor betjene
kunder som
slipper
å komme tilbake.
Vi kan hente
dekkene rett
fra NDIs lager
vegg-ivegg. Det betyr
lavere kostnade
r for
alle parter, sier
Aadland.dag starter
og neste
– Dere har
en dag,
ingenkun
med de nye
planer
på stopper
enterbygge
om å
onen igjen
arrangem
en egen
produksj
kjede?
– Nå er alle
omgang frem
e.
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Oslo-vinteren har
ikke vist seg fra
sin mest
ugjestmilde side
hittil, men Nobin
a har fått
prøve de første
store elbussflåtene
både i kraftig
snøfall og bitend
e kulde. Her deler
operatøren
noen av erfarin
gene så langt.

kr 2,30
kr 2,60
kr 3,20

Frank Willikse
GODE VINTERER
FARINGER: Geir
Nobina i Norge.
Bærheim, teknisk
sjef

Nobina

for

Med en busspark
på totalt nærmere
Nobina Nordens
3.600 enheter
største bussopera
er
Til sammen har
tør.
selskapet rundt
9.000 ansatte
Sverige, Danmark
i Norge,
og Finland.
Årlig har Nobina
i Norge rundt
44 millioner påstigende
der, og betjener
blant annet Norges
kun31 – med rundt
tyngste busslinje
50.000 daglige
– linje
påstigninger.

n

Hurtiglading

–V

i drift, mens
den foreløpig
er under
testing i Oslo.
Fortsatt er det
mye
som er litt nytt
for oss, så veien
går
ikke bare rett
frem hele tiden,
sier
Bærheim.
Han legger til
at det er åtte
hurtigladere på hver
av de to stasjonen
e,
mens det i tillegg
er én saktelade
r per
buss på hvert
sted.
Saktelading
benyttes om
natten,
mens bussene
på dagtid hurtiglad
es
mellom turer.

Det grønne
skiftet er godt
i gang,
etter en forsiktig
åre elektrisk
pilotperiode
e leddbussom
startet tidlig
ser klarte seg
i 2018 med to
meget godt
BYD elleddbusser
under det kraftige
stasjoner t på
snøfal- i Jernkroke
anlegget
let i midten
av novembe
n i Oslo. I pilotperio
r. Bussene
kjørte like mange
den Elbussbenyttet disse
antallet øker
kilometer som
saktelading
med 80 De
på kW ladere.
en normal dag,
første BYD el-leddbu
og fremkom
meligssene hos
heten var god,
Erfaringene
Nobina i Norge
sier Geir Bærheim
fra pilotperio
den
til
YrkesBil.
var men Bærheim har 350 kW batteri,
så positive at
det ble investert
har ingen endelig
i yt- på hva
Han er teknisk
terligere 20
fasit
dette betyr i
busser til Oslo
sjef for Nobina
rekkevidde:
og
Norge, hvor
22
i
til
Lillestrøm-anlegget
– Nei, forbruket
selskapet for
i Leiraveien.
tiden har
varierer til dels
rundt 350 busser
Nå mye med
handler det
om hurtiglad
vær, kjøreforh
i Akershus,
Oslo 300 kW
ing med grafi.
old og topoog Lillestrøm
ladere.
.
Effekten er noe
av det vi sjekker
– I Lillestrøm
ut for tiden. Vårt
er hurtiglad
utgangspunkt
ingen nedre
er at
grense for lading
er 30 prosent

Med 27 millioner
i offentlige
støttemidler
fra Enova som
utgangspunkt,
investerer Tide
Buss AS nå i 16
elektriske turbusser og 14
ladestasjoner.
De helelektri
ske turbussene skal etter
planen
i Stavanger, Bergen, bli å se
Trondheim, Tromsø
og Honningsvåg
i løpet av det
neste halvannet
året, og skal fullt
ut erstatte
et tilsvarende
antall av dagens
dieselbusser,
ifølge konsernsj
ef
Roger Harkestad
(bildet).
Ettersom de større
europeiske bussprodu
sentene fortsatt
har størst fokus
på bybusser i
sine elektriske
satsinger, har
Tide sett til Kina.
– Vi går i gang
med å fremforhandle en
endelig avtale
nå, hvem som
blir valgt vil vi
komme tilbake
til når en endelig
avtale foreligger
, opplyser JanHelge Sandvåg,
teknisk direktør
i Tide Buss AS,
til YrkesBil.

batterikapasitet,
noe vi mener
er en
fornuftig sikkerhet
– Hvor passer
smargin – å kjøre
el-busser driftsbatteriene for
messig?
batterier inn
lavt er som kjent
som en ekstra
ikke
bra. En god
fordel. «Den
– Vi har det bare
Bussene leverte
sikkerhetsmargin
grønne reisen»
på klasse 1-busser
for øvrig like
må på byruter.
derfor alltid
mange Sjåførene
kilometer som
bygges inn i
På lengre regionru
I april settes
har gjennom
på en normal
ladestratre førerløse
tegien i nye anbud,
gått et obliter
dag.
eller til turistbus
busser i
gatorisk opplærin
trafikk i Gjesdal
legger han til.
ser egner eldriften
gsprogra m
i Rogaland. KomMot slutten
seg ennå ikke.
Varmeutfordrin
som
er spesielt tilpasset
av fjoråret
munen er del
g
hadde
av et EU-støtte
Nobina i Norden
for lading og
– Hvordan
Bærheim mener
t proelbusser.
146 el-busser
sjekt som over
passer bussene
komfortnivået
i drift, norsk
en periode på
og antallet øker
til bussene
vinterdrift?
seks
– Tilbakemeldingen
stadig.
måneder skal
er som i en konvensj i elteste funksjona
e vi får går
onell på at
– Vi opplevde
dieselbuss,
liteten,
driftskompatibilitet
kjørekomfort
men vedgår
at våre el-leddbu
og praktisk bruk
at det har
en og sikkerhes- vært litt
holder godt mål,
utfordringer
ten ved autonome
også sammenl
med innvendig
bussflåter. Totalt
varme på de
ignet
med konvensj
får Gjesdal kommune
kjøligste dagene.
onelle busser.
11,4 millioner
En av
– Dette jobber
de mest merkbare
for å være med
vi nå iherdig
forskjellene
i prosjektet, ifølge
med elbussen
å løse i samarbei
er at
Stavanger Aftenblad
reagerer så kraftig
d med BYD,
.
og vi spådrag
på gashar kommet
så langt at vi
på grunn av
har avdekdet konstant
ket årsaker, slik
høye dreiemom
at vi nå befinner
entet, men dette
oss selvsagt
på løsningsn
er
ivå, forteller
en tilvennin
gssak for sjåføBærheim,
som legger
rene, sier Bærheim
Geir Bærheim,
.
Nobina dieselvar til at det er satset på
– Samtidig økes
Måling av
mere som kjøres
kravene, og med
hvor effektivt
økende antall
på HVO kjøres
ser klarte seg
(Hydrogenert
det
el-busser øker
meget godt under
er en viktig del
Vegetabl isk
også kraftige
av overgangen.
behovet for strømtilg
det BYD-buss
Olje) i
snøfallet i midten
– Med programm
ene.
ang. For et nytt
av noet «Den grønne
anlegg i Oslo
vember, også
– Varmekapasitet
nå kreves det
reisen» måler
når det gjelder
for eksemvi nettopp hvor
i buss vintersfrem- tid
pel 10 MW tilgjengel
kommelighet.
grønt
er
sjåføren
jo
heller ikke utelukken
Her kommer
ig.
kjører, noe som
nok også elbuss-ut
har betydlavt tyngdepu
de en ning
for både økonomi,
nkt på grunn
fordring, poengter
av tunge videre.
komfort og
er han miljø,
sier Bærheim
.

Mer førerløst

«Våre el-leddbus
ser klarte seg
meget
godt under det
kraftige snøfa
llet i midten av november,
også når det gjeld
fremkommelighe
er
t»

Sjåfør om elbu
ss: –

ELBUSS-SJÅFØR:
Richard Smatlak
har det siste
halve
elbuss for Nobina, året kjørt
med Lillestrøm
som base.

Overgangen til
elektriske busser
er ikke riktig
bare som å knipse
i fingrene. Det
er mye som
er nytt, og alt går
ikke på skinne
r fra første dag,
bekrefter Nobin
a-sjåfør Richar
d Smatlak.
Frank
Williksen

D

en hyggelig
e slovaken
har
kjørt buss i Norge
siden 2009,
den siste tiden
for Nobina.
Tidligere hadde
han mange år
bak
seg som bussog langtrans
portsjå-

før i hjemland
et, så erfaringe
n med
tunge kjøretøy
er omfattende
– ikke
minst i persontra
nsport.

Tyngde og kulde

Elbuss har han
kjørt for Nobina
siden
juli i fjor. Kjøretekn
isk har dette
vært
uproblematisk,
men han er
tydelig

Stor tyngde er
krevende

Ny elektrisk
dobbelt
dekker

BYD har tilbudt
elektriske dobbeltdekkere en
stund allerede,
og det ruller
flere av dem
blant
annet i London.
på at elektrisk
Nå tar den
buss foreløpig
kinesiske produsen
har en «nye»
del utfordrin
ten ett steg
tekniske probleme
ger å stri med:
videre, med en
buss på 13,7
– Noe av det som
blant annet ABS-brem r knyttet til (Hydroge
nert Vegetabli
er mest forskjelmeter og plass
sene, problesk Olje) for
lig med en elbuss
til 77 personer
mer vi aldri hadde
å varme opp
mer og mindre
sammenlignet
over to etasjer.
med dieselbus
bussen, men
den samme som
med sier Smatlak.
en tilsvaren
ser,
vi
har dieselbus
mulighet til
med
de dieselbu
å slå over på
C10MS ble lansert
sen. Her er
ss, er den
store tyngden.
elektrisk
det dekkene
under
oppvarm ing.
som er mest
Elbussen veier
United Motorcoa
Da øker til gjengjeld
avgjørende.
gjerne Jobber
rundt 10 tonn
ch
Ellers
Associastrømfor
må
selvsagt kjøringen
med løsning
mer, og det
bruket såpass
tions bransjeut
sier seg Probleme
er
tilpasses den
mye at det
stilling i Nashvilselv at dette
går hardt ut
økte
merkes godt.
tyngden.
ne med å få
le nylig, og er
over rekkevidd
At vekten
tilstrekkelig
i første omgang
er så mye høyere,
en, ikke
innvendig varme
minst på litt
– I hvilken grad
vil jo også bety
myntet på det
lengre strekning
er nå i ferd med
merkes det høye
amerikanske
økt veislitasje
er med dreiemom
bli løst, ifølge
å mange stopp
.
Geir Bærheim
markedet. Bussen
– for eksempel
entet fra start?
, teknisk Oslo
mellom
Ellers er det ingen
skal drives av
sjef i Nobina.
og Lillestrøm
– Elbuss er litt
Men før man
to elmotorer
tvil om at både
. Så lenge vi
raskere de første
kom så kjøre
på 180 kW, med
når det gjelder
langt, høstet
kan meterne,
rekkevidde og
på HVO er likevel
elbuss-sjåførene
en toppfart på
men utover det
varme lig
ikke dette
atskil- noe
inne i bussen
105 km/t.
er forskjelkjeft fra hutrende
problem, sier
len liten. Vi
er dieselen
Batteriet på 446
passasjerer:
kan uansett
Smatlak videre.
fortsatt
langt bedre.
ikke ta ut
kWh skal gi
– Ja, og dette
– Hvilke erfaringe
denne økte akseleras
en rekkevidde
var krevende
r har vinterkjø
på mer ringen
på 370 kilomejonen ved å
Det har dessuten
enn en måte.
- full gass
gi
gitt, har den
Normalt bruker
ter
ut
vært en del
på
fra holdeplas
én lading. Med
store tyngden
vi en hjulpet
s, av hensyn
dieselvar mer
200 kW
til passasjerenes
på fremkom
som kjøres
ladekapasitet
meligheten?
komfort og sikkerpå HVO
skal batteriet
– Nei. Fremkom
av
het, sier Richard
typen
litium-jer
meligheten
Smatlak til slutt.
nfosfat kunne
er
lades opp på
to timer.

, FH OG FH16
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Classic
eller ny modell,
og
bli med i trekning
en
av en tur til fabrikke
med eget opplegg n
og
overlevering
av ny bil.

Ny servicekontrakt

telsen.
en for at
Det er bakgrunn en ny
lanserer
Volvo Trucks
. Den skal
FlexiGold-kontrakt som Volvo
dekning
tilby samme
til samme
Gold-kontrakten,
men med større
kostnader,
seg
til å tilpasse
fleksibilitet
sbehov.
vaendrede forretning
e avgiftene
De månedlig
være et fleksibilirierer, takket
for
på 40 prosent
tetsområde
årlige kjøreleng
den estimerte
dette gi
Volvo skal
den. Ifølge
større fleksibitransportører
driften til
litet til å tilpasse og svingende
sesongendringer
etterspørsel.
selskaper
– Mange transport større
behov for
seruttrykker et
når det gjelder
fleksibilitet
Vi har nå teknoakter.
vicekontr
e og
gjøre dynamisk
logien til å
dette
løsninger som
,
tilkoblede
Thomas Niemeijer ,
mulig, sier
sutviklingsansvarlig
forretning
Volvo Trucks.
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Kontaktpersoner:
Salgssjef

Harald Wilhelmsen
Telefon: 900 84 516
e-post: harald@bilforlaget.no

Produksjonssjef

Tone Dramstad
Tlf.: 412 29 043
e-post: tone@bilforlaget.no
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