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Servicemarkedsforum (SF)     Servicemarkedsutvalget (SU)  

Har som formål å ivareta 
medlemmenes felles interesser, 
være rådgivende og 
retningsgivende kontaktnett når 
det gjelder servicemarkedet, 
teknikk, forskrifter etc. 

SF har ett medlem fra hver av 
BILs 25 medlemsbedrifter. 
I tillegg kan medlemsbedriftene 
oppnevne ett varamedlem hver 

Arbeidsutvalg som på vegne av SF 
har ansvar for å følge opp og 
fremme saker

Representasjon i SU går på 
rundgang blant SFs medlemmer og 
varamedlemmer

Antall: 8 medlemmer, hvorav minst 1 
rulleres pr. år

Leder kan ha vervet i inntil 3 år



SERVICEMARKEDSUTVALGET (SU)

NAVN (FIRMA): MEDLEM SIDEN:

Øyvind Duvaland (Leder siden 03.02.2021, Autozentrum Sport AS) 03.06.2016

Tom Nordby (Harald A. Møller AS) 01.01.2018

Glenn Klemetsen (BC Norway AS) 14.06.2019

Johnny Gran (Motor Gruppen AS) 03.02.2020

Bjørn Sverre Erikstein (Volvo Norge AS) 17.09.2020

Jan Steinar Jensen (Norsk Scania AS) 17.09.2020

Christian Sooth Knutsen (Bertel O. Steen AS) 25.03.2021

Tormod Roksvaag (Hyundai Motor Norway AS) 25.03.2021

SU-medlemskap:
Rullering / ansiennitet

Ønske om å være med

Kapasitet / tid til å bidra / anledning til engasjement



Fra Servicemarkedsutvalgets strategimøte
20. – 21. oktober

«»Jeløya-plattformen»» 😉

Hvordan vil nye forretningsmodeller osv. påvirke servicemarkedet?
Hva oppnås i servicemarkedet ved digitalisering?
Hva er siste erfaringer for inntjening på servicemarkedet etter hvert 
som bilpark består av større og større andel elbiler?
«Ta tilbake jobber»; hvordan går det med det?

Utgangspunkt for samtaler om servicemarkedet

«Best practice»-eksempler i løpet av dagen i dag

Noen sitater fra strategimøtet:



Hvordan vil nye forretningsmodeller osv. påvirke 
servicemarkedet? (Bilvarehus, agentmodeller m.m.)

Teknologiskiftet driver endringene i dag

Marginer på bil er under press, og inntjening på servicemarkedet desto viktigere

Volum er viktigere; flere gjennomløp pr mekaniker må til. 

Det brukes mindre tid pr bil/kunde; mersalg må derfor effektiviseres

Agentmodell endrer kapitalbehovet

Kunnskap i servicemarkedet blir viktigere

Logistikkendringer; delesjefen blir borte, erstattes med spesialisttjeneste. («delekelnere»)

Hva med mobile verksteder? Blandet tro på lønnsomhet, men god kundeopplevelse..

PAW (Porsche Approved Warant) – forsikringskonsept / garanti på inntil 15 år gamle biler

Bygge lojalitet (se til lastebilbransjen); tjenester rundt produktet.

«Smilekurs» er ut; mye viktigere at bilen er ferdig og i orden til avtalt tid osv.



Effektivisering

Redusert bemanning i kundegrensesnittet - flytter arbeidsoppgaver til administrasjonen.

Enklere prosess for kunden ved booking (gir en bedre kundeopplevelse for flere og flere)

Flere kommentarer:

Vi når en større del av kundemassen, som forventer dette; yngre kunder / andre preferanser

Oppdatert CRM-system er helt avgjørende

Setter spesielle krav ved leasingavtaler; hvem er bruker?

Stor turn-over på mekanikere; de er attraktive, mange har høyere digital kompetanse som vi 
trenger, men som er etterspurt også i andre bransjer, administrativt etc. 

Rekruttere fra elektro / data; trenger systemteknikere, automatikere

Vanskelig å nå kunden på telefon; viktig å digitalisere, siden kundene ofte(st) ikke tar telefonen

Det er ikke nok å beherske apper, iPader osv.; må først og fremst fikse basics, være god fra før.

Digitalisering



For dem som har hatt økende salg kan elektrifiseringen utfordre både kapasitet og rekruttering.

Pilen peker nedover for dem som hadde ca. samme volum fra før. Inntjening pr. bil går ned, 
selv om mer komplekse reparasjoner og noen dyrere komponenter virker i motsatt retning

Erfaring med nedgang på rundt 50 %

Verkstedet må ha mye lavere kost i fremtiden. 

Elon Musk: «No service is good service»

Serviceavtaler blir viktigere

Nye måter å få tak i bilen (hente på hjemmeadresse), alt til beste for kunden (kostnad?)

Som under digitalisering: 
Stor turn-over på mekanikere; de er attraktive, mange har høyere digital og el-kompetanse, som vi trenger, men som er 
etterspurt også i andre bransjer / administrativt etc.

Rekruttere fra elektro / data; trenger systemteknikere, automatikere

Hva er siste erfaringer for inntjening på servicemarkedet, etter 
hvert som bilpark består av større og større andel elbiler?



Benytte «tannlegeprinsippet» ved booking

Slutte å be om levering kl. 07:00 helt uavhengig av når reparasjonen skal foregå

Hvem tar vi jobbene fra egentlig? 

Bygge kompetanse / volum (frontruter osv.), men om en ikke har spisskompetansen selv, kan 
partnerskap med de spesialiserte (rute)firmaene som underleverandører være en god mellomløsning, 
mens merkeverkstedet fronter kunden.  

Dvs. partnerskap på noen jobber der vi vet andre er bedre

Urealistisk å tro at en bare kan kompensere med «dekkhotell, vinduspussere osv.»
Konsolidering av forhandlernettet må til

Ved «no show»: ta gjerne gebyr, men ikke før det er blitt et réelt problem; ikke «true» kunden hvis det 
ikke trengs; må sjele til hva de «frittstående» gjør, så vi ikke «skremmer» kunden dit

Ikke gi bort batteriverksted!

------------- « -----------

«Best practice» i løpet av dagen

«Ta tilbake jobber»; hvordan går det med det?



Batterisikkerhet; 
annenhåndsomsetning, tilstandskontroll

BILs medlemmer kan ikke godkjenne noe som bryter med 
produsentenes prosedyrer

«Forenklet, førstelinjes» tilstandskontroll («avtalesporet») fører ikke frem

BIL jobber videre (med «forskriftssporet») vis a vis DSB

Møte med DSB 27. oktober hos Batteriretur i Sandefjord
Bra engasjement fra DSB (stilte med hele 5 representanter)

DSB vil bli mer aktive; kjøre informasjonskampanje i samarbeid med BIL, 
Autoretur, NBF og Batteriretur + øvrige berørte myndigheter: SVV, M-dir.

Ansvar som allerede ligger der (Produktansvarsloven m.m.)

Mer om batterier v/ Fredrik senere i dag



Elbilveilederen (NBF / BIL)

WLTP
Rekkevidde (km) - Combined

Energiforbruk (kWt/mil) – Combined

Netto utnyttbar batterikapasitet

Veiledning; 
vinterforhold, ladeforløp (eks. 10-80 %), ladekurve etc.





5. Elbilveilederen kontra NAFs utspill; 
hva kan medlemmene gjøre / hva ikke?

NAFs 6 punkter:
1. Oppgi WLTP-rekkevidde for kombinert kjøring 😊

2. Oppgi minimum garantert rekkevidde på vinteren 🤣

3. Oppgi rekkevidde basert på utstyrsnivå 🤔

4. Oppgir netto batterikapasitet 😊

5. Oppgir ladetid fra 10 til 80 prosent 🤔

6. Publiser ladekurven 🤔

BIL sende ut disse spørsmålene til medlemmene etter møtet?
Eller fortsette å svare NAF at dette ikke er noe vi kan standardisere bare for Norge?

https://www.naf.no/om-naf/naf-mener/elbil-bransjestandard-rekkevidde-lading/?fbclid=IwAR2WfhfFYlTqNkjbhjnd3-95W9oQE-90_510-HURSTp6VwXKsrgxuouPt-Q


Ny bilforskrift (høring 18.2.2020) har ikke trådt i kraft i Norge / EØS
Fornyet høring pågår nå i høst pga. tid som har gått

Bygger på den nye godkjenningsforordningen, 2018/858
Som trådte i kraft i EU 1.9.2020 (anvendbar også i Norge fra 5.7.2020)

.. og som erstatter «Godkjenningsdirektivet» 2007/46 (opphevet i EU 1.9.2020)

Har i seg ny sikkerhetsforordning («General Safety Regulation» = GSR), 2019/2144

Som innfører nye krav, og erstatter en rekke EU-regler med ECE-regelverk

Mer overvåking av markedet (ref. «Dieselgate»)

Innfører oppdaterte og nye sikkerhetsfunksjoner/-krav

GSR trer i kraft 5. juli 2022, erstatter 661/2009

Spesifikke krav trer i kraft suksessivt fra 2022 – 2026*

Bilforskriften / Godkjenningsforordningen / 
Sikkerhetsforordningen



Bilforskriften / Godkjenningsforordningen / 
Sikkerhetsforordningen

«General Safety Regulation» 2019/2144:

*Nye sikkerhetskrav vil gradvis fases inn i tidsrommet 2022 – 2026, f.eks.:
Blindspot detection system (BSDS)
Pedestrian and cyclist detection
Lane-keeping assist (LKA)
Automatic emergency braking system (AEBS)
*Intelligent Speed Assistance (ISA) 
Alcohol interlock installation facilitation
Driver drowsiness and attention warning (DDAW)
Advanced driver distraction warning (ADDW)
Emergency stop signal
Reversing detection
Event data recorder (EDR)
Lane departure warning system (LDWS)
Visibility of vulnerable road users (VRU)



Bilforskriften – fornyet høring

Det er primært tre forhold som endres, hvorav kun pkt. 1 innebærer en endring i selve rettstilstanden:

1. Endrede dokumentasjonskrav ved enkeltgodkjenning av ny bil og tilhenger i sentral dokumentgodkjenning 
(oppmyking)
2. Innta et vedlegg til forskriften som inneholder oversikt over rettsakter som er gjeldende i Norge
3. Innta en bestemmelse som regulerer forholdet mellom tidligere godkjenningsforskrifter og den nye bilforskriften

Fornyet høring – revidert forslag til ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil | Statens 
vegvesen<https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/20-31697-fornyet-horing--revidert-forslag-til-ny-
forskrift-om-godkjenning-av-bil-og-tilhenger/>

Evt. høringsinnspill fra medlemmene innen mandag 29. november.

SVV mener dette ikke vil medføre store endringer i godkjenningsprosedyrer
SVV: «Nasjonal enkeltgodkjenning vil for det meste forløpe som i dag…»

Har noen i salen noe info – f.eks. fra produsenter - om konsekvenser osv.?

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/20-31697-fornyet-horing--revidert-forslag-til-ny-forskrift-om-godkjenning-av-bil-og-tilhenger/


Sentral dokumentgodkjenning

Vært kritisk lange ventetider siden februar

Virker som det har bedret seg betraktelig i det siste
Nede i 3 - 4 dagers ventetid ved TS0

Noe mer pågang enn vanlig ved TS1, som følge av økt kapasitet på 
TS0, men SVV mener de skal klare å håndtere også det

Hvordan opplever lastebil- / bussimportørene dette nå?

Konklusjoner etter PWC-revisjonen lovet i høst
SVV har til hensikt å iverksette forbedringer med det første



*ISA = Intelligent Speed Adaption
(Krav fra 2022)

BIL har tatt opp med SVV at det forekommer en rekke feil
Noe skyldes fysisk plassering av fartsgrenseskilter (eks. sideveier)
Noe skyldes feil / manglende oppdateringer i digitalt kartverk
Noe skyldes forskjeller og/eller feil i bilers systemer (navi, skiltlesere)

Sak også i EU; bilindustrien bekymret for feil og manglende spesifikasjoner

SVV har tatt dette veldig seriøst
Satt i gang «Pilot Y – ISA»
BIL har «task force» inn i dette prosjektet (Andreas, Glenn, Johnny, Tore)
Nylig vært kjørt to-dagers testprogram med biler fra BILs medlemmer
Avventer nærmere resultater

Kommentarer fra salen?



eCOC

Vært utført testing en periode (mest person- og varebiler)

Til nå har SVV bare hentet inn de samme dataene som i 
gammel løsning, i IVI-format

I løpet av høsten vil de produksjonssette løsning for å ta i bruk 
alle datafelter i eCOC

SVV har i juli besvart BILs ønske om et nytt informasjonsmøte 
med at dette vil de planlegge «så raskt som mulig»

SVV har utsatt utfasing av gammel løsning til 30.9.2022

Kommentarer fra salen?



Verkstedforskriften; krav om tilleggsopplæring

Ny kategori «Bilskadeverksted 02»: krav om 30 timers 
tilleggsopplæring for teknisk leder og stedfortreder

Byåsen v.g. skole, Ressurssenteret vil tilby denne opplæringen
Sannsynligvis mest rettet mot lette biler (men formelt OK også for tunge)

Operativt rundt kommende årsskifte

For verksteder som allerede har godkjenning som Skadeverksted 02 har fristen vært 01.12.2021 for å ha 
gjennomført 30-timers obligatorisk tilleggsopplæring.
Samtidig er fristen 01.11.2022 for å søke om godkjenning som Skadeverksted 02.
Frist for gjennomføring av opplæringen er nå utsatt til 1.11.2022, slik at fristene er sammenfallende

(En liten takk til Knut Ole!)



Sikre bilskadereparasjoner

Har fått bra innpass i skade- og forsikringsbransjen

Fortsatt et godt stykke vei å gå, men vi ser resultater
Må jobbes med kontinuerlig

Knut Ole, NBF etterfølger Tor Simonsen som «sekretariat» for prosjektet
(+ meg i en kort overgangsperiode)

Ifs kvalitetstester; stoppet litt opp pga. korona, men vi regner med å få 
bedre / mer informasjon fra Vidar i vårt sommermøte

Sentralt skaderegister
SVV utreder og er positiv til å opprette dette, etter oppdrag fra SD

Blir høyst sannsynlig realisert



Energimerking; tilsyn

SVV har varslet mer tilsyn med energimerking i salgslokaler

Noen som kjenner til hvordan dette har forløpt så langt?



Euro 7 / VII / RDE

ACEA kommenterte EU-kommisjonens forslag i juni
Mye lobbying siden da / møter med Kommisjonen

Foreliggende forslag: 
kraftige innskjerpinger for avgasser fra lette biler, Euro 7 (- 50 % for «key pollutants»)

Svært dramatisk for bilindustrien; vil i praksis ta livet av ICE i lette biler
For Norge, ikke fullt så dramatisk

Hva med den tunge siden: Euro VII?
Ligger an til dramatiske innskjerpinger også der

Forventet at Parlamentet skal stemme over Euro 7 / VII før årsskiftet (?)

RDE (lette): forhandlinger om «Conformity factor» (CF) 
Avventer rettsavgjørelse i «Court of justice»

(Europeiske storbyer har saksøkt kommisjonen fordi de mener  CF er for «snill» / bør fjernes!)



A/C – R744 (CO2 som kjølemedium)

Foreløpig ingen lovkrav til utslipp, oppsamling eller 
destruksjon - heller ikke formelle kompetansekrav

Kan slippes ut i luft; anses uskadelig

Ikke betydning for Ozon-laget

Anses heller ikke å ha betydning for klima, siden det er små 
mengder, men…

…tenke over hvordan dette kan oppfattes 
Vi må tenke over hvordan dette evt. kommuniseres, da det 
ellers kan bli «misforstått» som «klimafornekting» o.l.  

CO2 er tross alt kjent for «Global Warming Potential» (GWP)



EE-avfall



Servicemarkedsforum –
sommermøte 2022

Vi prøver oss med:

Strömstad torsdag 16. – fredag 17. juni 2022

Sett av dagene!


