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Med avdelinger i Larvik, Sande-
fjord, Tønsberg, Holmestrand og 
Kongsberg, og flere bilmerker i 

porteføljen, kan Bilservice se tilbake på en 
lang historikk. Volvo var første bilmerke i 
stallen, i dag selger de flere merker, både 
bensin- og dieselbiler, hybrider og elbiler. 
Bilsalg, verksted og service er kjerneom-
rådene. 

Langsiktig kundeperspektiv 
– Fordelingen mellom bilsalg og verksted-
tjenester er omtrent 50/50, og henger 
sammen i det vi kaller one-stop-shop 
konsept. Våre verksteder håndterer både 
nye og eldre biler, og vårt hovedfokus er å 
ta vare på våre merker, og sørge for at de 
kommer inn i våre verksteder. Og det i et 
langt perspektiv, sier Kay-Ronny Gasmann, 
daglig leder i Bilservice Larvik, og ansvarlig 
for servicemarkedet. 
 Mens salg og service på Bilservice sine 
egne bilmerker står i sentrum, følges en 
stor kundegruppe utenom dette opp med 
service eller reparasjoner. Denne kunde-
gruppen er bredt sammensatt både i for-
hold til alder på bilene, merker og model-
ler. 

Bilens kretsløp 
– Vi må utnytte alle mulighetene som 
 utgjør bilens kretsløp, enten den er ny 
eller gammel. Og vi opplever en del 
 oppmerksomhet rundt alternative service-
ordninger for eldre biler. 
 Også de eldre bilene er viktige for oss, 
og vil være det lenge. Vi jobber hardt for 
å holde på kundene opp mot frittstående 
verksteder, og skrur også mye på eldre 
biler, sier markedssjef Petter Jørgensen i 
Bilservice.  

Morgendagens 
verksted formes 
fortløpende
Når bilparken endrer seg så raskt som den gjør nå, betyr det også 
store endringer for vekstedbransjen. Det gir mange nye utfordringer 
– men også mange muligheter. Og morgendagen er allerede her. 

En av mange som merker at store 
endringer er i gang, er Meca – som 
både er reservedelsgrossist og verk-

stedkjede. Og som en stor aktør som også 
skal møte og håndtere ny teknologi og 
nye kjøretøytyper, ser Meca kontinuerlig 
etter flere ben å stå på i forhold til verk-
steddrift og tjenester. 

 I tillegg til å ha seks egne heleide 
 verksteder, har Meca rundt 340 konsept-
verksteder med lokalt eierskap – f.eks. 
verksteder som i lang tid har hatt et eta-
blert navn og tilstedeværelse i sitt område, 
men som opererer i samarbeid med Meca. 
 – Vår kjernekunde er verkstedene i 
seg selv. Det er til disse vi leverer deler, 

verktøy, forbruksartikler, verkstedutstyr 
og annet. I tillegg er også deler til tunge 
kjøretøy, billakk og smøreoljer satsings-
områder. Verkstedkundene er naturligvis 
selve grunnlaget for driften, sier Andreas 
Grimstad, leder av forretningsutvikling i 
Meca. 

Kompetanse, fleksibilitet 
og tilgjengelighet 
Verkstedbransjen er i tøff konkurranse og 
markedet er preget av stadig endring. Det 
gir både utfordringer og muligheter. 
 – Mye handler om hvordan man både 
skal vedlikeholde eksisterende kunde-
grupper, og i tillegg vinne nye kunder. Før 
lå veldig mye i den personlige relasjonen 
mellom kunde og leverandør av tjenester 
og varer. Nå er det mye annet som er vel 
så viktig. Man må ha topp kompetanse, 
og hele tiden tenke fleksibilitet og tilgjen-
gelighet, sier Grimstad, og tenker blant 
annet på nye typer tjenester som gjør det 
lettere å være verkstedkunde. 

Ny tid – nye løsninger 
– I møte med fremtiden må vi etablere 
nye løsninger og tjenester. Enten det er 
drop-in mulighet, bedre tilpassede beta-
lingsmåter eller levering av fleksible og 
kanskje mobile verkstedtjenester. Dette 
følger vi ganske tett, og vil se nærmere på 
fremover. 
 Når bilparken endres, betyr det nød-
vendige endringer både hos forhandlere, 
grossister og verksteder. Nye biler med ny 
teknologi betyr at verkstedene må fornye 
utstyr og deler, og sikre riktig kompetanse 
for å levere sine tjenester. Det merkes godt 
med den store veksten av elbiler.  
 – Kompetanse og kvalitet er kjernen i 
alt vi driver med, og vi er godt rustet for 
å møte kommende utfordringer. Våre 
verksteder skal kunne utføre nøyaktig de 
 samme oppgavene som merkeverksted-
ene. Vi kan skaffe alle deler, og vi skal 
 kunne håndtere alle jobber. 

Kartlegger bilparken  
Solid kunnskap om kundegrunnlaget og 
hva som faktisk finnes av kjøretøyer i de 
områdene Meca opererer, er avgjørende 
for å kunne drive god butikk, levere godt 
tilpassede tjenester og utvikle virksom-
heten. 
 – Vi er avhengige av gode kilder for 
å ha nødvendig oversikt over hvordan 
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kjøretøyparken ser ut. OFV Statistikk 
er blitt et verktøy vi bruker daglig, som 
enkelt gir oss viktige tall og fakta. Det 
er brukervennlig, oversiktlig og gir 
rask tilgang til rapporter vi trenger, sier 
Grimstad.  
 Tidligere var det mye «omtrentlige» 
tall man måtte basere seg på, mens OFV 
Statistikk gjør det mulig å følge utvik-
lingen i salg og bestand tett på.  
 – Det er et godt arbeidsverktøy som 
gjør at vi kan hente ut både lokale, 
regionale og nasjonale statistikker og 
oversikter. Det gir oss direkte innsikt i 
hvordan markedet faktisk ser ut – ikke 
hvordan man tror det ser ut, sier han. 
 Meca bruker OFV Statistikk også for 
å vite mest mulig om hvordan eksister-
ende kundegrupper ser ut, i tillegg 
til hva som faktisk finnes av kunde-
potensial. Slik er det et verktøy for å 
vedlikeholde, men også øke kunde- og 
oppdragsmassen.  
 – Jo mer kunnskap man har, desto 
bedre kan man tilpasse kundekonseptet 
og innholdet i dette, sier Grimstad. 

Bileier-forholdet i endring 
Ikke bare bilparken endrer seg, men 
også selve eierforholdet til bilen, med 
forskjellige typer bildelingsordninger og 
leieformer. 
 – Vet dere nok om hvem som er 
fremtidens kunder?
 – Eierforholdet er i endring. Det er 
ikke lenger gitt at den som disponerer 
bilen, eier den. Og hvis det blir slik at 
det er færre som beslutter hvor bilen 
skal på verksted – f.eks. fordi man eier 
en stor gruppe biler – da kan  bildet 
 endre seg kraftig. Da må vi tenke 
anner ledes både på grossist- og verk-
stedsiden, sier Grimstad. Han tror at 
bileiere vil bli mer krevende enn tidlige-
re, noe som igjen stiller krav til morgen-
dagens verksted. 
 – Bileiere vil nok i økende grad 
forvente at man kan levere og hente 
bilen når det passer for eieren. Også 
hvor bilen skal hentes og leveres. Her 
vil vi komme til å se endringer, kanskje 
nye verkstedkonsepter, og da særlig i 
og rundt de store byene. Vår oppgave 
er å betjene dagens og morgendagens 
 kunder på beste måte. Det skal vi klare, 
sier Andreas Grimstad.

– Må utnytte 
alle mulighetene 
i bilens kretsløp
Salg av nye og brukte biler, service og verksted – det er i korthet 
hva Bilservice tilbyr. Det har de gjort siden etableringen i Sandefjord 
i 1937, og de er godt forberedt på å håndtere nye utfordringer og 
tilpasse seg fremtidens behov. 

 – Det personlige forholdet mellom 
 kunden og våre folk er kjempeviktig, og 
forsterker lojaliteten. Konkurransen er 
tøff, og våre tjenester må være pristilpas-
set samtidig som kompetansen i alle ledd 
må være på topp, sier han. 

Følger markedet med OFV Statistikk 
Å følge med på alt som skjer innenfor ny- 
og bruktbilsalg er krevende, og Bilservice 
har tatt i bruk verktøyet OFV Statistikk 
for å få bedre oversikt over det som rører 
seg. Tidligere var det særlig registrerings-
statistikken som ble brukt, men med nye 
OFV Statistikk er det enklere å følge med 
på både bestand og nybilsalg – som igjen 
skaper et ettermarked.  
 – Det er et godt verktøy for å holde 
kontroll på egne kunder og lete etter nye. 
Det hjelper oss med å se nye muligheter 
som vi kan utnytte bedre. Slik sett blir 
verktøyet et konkurranseparameter, og 
en tilleggskanal vi kan bruke for å kva-
litetssikre situasjonen i eget distrikt, sier 
Jørgensen.

Diesel- og bensinbiler i lang tid 
Brorparten av bilbestanden består i dag 
i hovedsak av fossile biler. Langsomt vil 
elbilene overta, og kanskje blir behovet 
for tradisjonelt vedlikehold og service noe 
mindre. Men også ny teknologi krever 
oppfølging og vedlikehold. I tillegg er 
det stadig mindre man kan gjøre selv på 
moderne biler. Da er det verksteder som 
gjelder.  
 – Vi må følge nøye med hele tiden, og 
etablering av nye markeder er viktig. I det 
perspektivet har vi en stor bilpark å ta for 
oss av, sier Kay-Ronny Gasmann.


