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Det er de færreste som kommer igennem et biluheld helt uden varige mén. 
Desværre var dette heller ikke tilfældet for Tanja, da hun kørte galt i sin bil og 
efterfølgende fik konstateret piskesmæld. Hendes tilstand betød, at hun ikke 
længere var i stand til at vugge sin lille datter i søvn, hvilket satte rigtig mange 
bekymringer i gang for Tanja, hendes mand og tre børn. 

Heldigvis blev familiens bekymringer lidt mindre, efter de fandt ud af, at 
afdragene på Tanjas lån blev betalt via SAFE forsikringen i hele den periode 
sygdomsforløbet stod på. Det gav Tanja råd til at komme til fysioterapi og 
genoptræning, hvilket betød, at hun kunne komme igennem dagligdagen. 

“Jeg vil anbefale  
SAFE forsikring,  

for man ved aldrig,  
hvad der sker”
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LederLeder

Vi keder os ikke i autobranchen.

Diskussionen om WLTP gav man-
ge grå hår i løbet af vinteren, og 
i marts boomede bilsalget på grund 
af udsigten til prisstigninger - 
forandringer. I dette blad kan du 
læse om de to branchedage som 
fandt sted på Gram Slot i begyn-
delsen af maj. På konferencen 
med dygtige eksperter fra ind- og 
udland på talerstolen, var foran-
dringer stort set et gennemgåen-
de tema. Grøn omstilling, nye for-
brugermønstre, konsolideringer, 
generationsskifte, uddannelse og 
meget andet. Vi fortæller om flere 
af oplæggene fra de to dage.

På Folkemødet fik vi afleveret vo-
res budskaber midt i juni. Vi var 
med til at diskutere elbiler, klima, 
bæredygtighed og arbejdsmar-
ked, og så havde vi vores eget to-
timers event i samarbejde med 

Dansk Automobil Sports Union og 
Dansk Metal. Her fik vi knyttet 
gode kontakter til uddannelsesin-
stitutionerne og fik politikerne i 
tale. Det kan du læse mere om 
på side 6 og 7 i dette blad, og jeg 
vil henlede opmærksomheden på, 
at samarbejdet med DASU og 
Dansk Metal er en unik mulighed 
for at I - vores medlemsvirksom-
heder - kan knytte bånd til folke-
skolerne, så I styrker jeres mulig-
hed for at rekruttere elever. Også 
her er der tale om forandringer – 
for tidligere kom eleverne af sig 
selv. Nu skal I som oftest lede ef-
ter dem, og vi hører fra flere virk-
somheder, at det kan være svært 
at finde kvalificeret arbejdskraft. 

Når det handler om uddannelse, 
så hører vi begejstrede meldinger 
fra virksomheder, der bruger EUX-
elever. EUX er populært sagt en 
studentereksamen med svende-

Forandringer har været tema i 2019

brev – altså en kombination af 
både det boglige og det faglige. 
Den tager lidt længere tid end en 
traditionel erhvervsuddannelse, 
men giver også muligheder for 
både arbejdsgiver og elev. Hvis 
du endnu ikke kender til EUX-ele-
ver så læs med på side 8 og 9.

I skrivende stund kender vi end-
nu ikke Danmarks nye regering. 
Den socialdemokratiske formand 
Mette Frederiksen er forhandlings-
leder, men efter to uger er det 
endnu ikke lykkedes hende at nå 
til enighed med andre partier i Fol-
ketinget. Også her må vi forvente 
forandringer, og regeringsgrund-
laget kommer til at spille en vis 
rolle i forhold til, hvor ambitiøse 
politikerne vil være i forhold til grøn 
omstilling og skiftet til grønne bi-
ler. Nogle taler om roadpricing, 
andre taler om at hæve registre-
ringsafgiften. Vi vil stå vagt om, 
at løsningerne ikke bliver dyrere 
for hverken bilisterne eller auto-
branchen. 

Seks begivenhedsrige måneder 
er summeret op i dette blad. Nu 
håber jeg for alle i autobranchen, 
at I får brugt sommerferien på at 
lade jeres egne batterier op og er 
klar til at tage fat på en spænden-
de sidste halvdel af 2019. 

God sommer.

Adm. direktør, Gitte Seeberg
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Kontakt din konsulent og hør nærmere

Sælg den forsikringsløsning der 
passer bedst til din virksomhed

Sælges 
kun af 

AutoBranchen 
Danmarks 

medlemmer

Claus Manicus - Nordsjælland
claus.manicus@gjensidige.dk
mobil: 41 77 52 37

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

Se mere på
www.autobranchensforsikring.dk

Som medlem af AutoBranchen Danmark har du et unikt tilbud om salg af fordelagtige 
bilforsikringer til dine kunder. Vælg mellem:

• Premium+ Bilforsikring
• Premium Bilforsikring

Tag en snak med din konsulent om fordelene ved de 2 forsikringsløsninger vi tilbyder, 
samt hvilken løsning der er den mest optimale for din virksomhed og dine kunder.
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Folkemøde

Folkemødet gav gode snakke og fin interesse

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Erhvervsuddannelse og vejen fra 
folkeskolen til faglært var i fokus, 
da AutoBranchen Danmark sam-
men med Dansk Automobil Sports 
Union og Dansk Metal havde et 
pop up-event på Folkemødet i Al-
linge midt i juni.

Folketingspolitikere og kommu-
nalpolitikere kom forbi for at høre 
mere om ”Hestekræfter på skole-
skemaet”, det tværfaglige under-
visningsforløb, som giver de æld-
ste folkeskoleelever en forsmag 
på autobranchen og som kan kob-
le folkeskoler og virksomheder 
sammen, så de unge har et sted 
at hente inspiration til en uddan-
nelse i autobranchen.

”Det virkede godt med dette event, 
hvor vi fik lejlighed til at komme ud 
med vores budskab og fik knyttet 
gode kontakter. Politikere, kom-
muner, folkeskole og erhvervssko-
ler har virkelig taget godt imod pro-
jektet,” siger Gitte Seeberg, adm. 
direktør i AutoBranchen Danmark. 

Erhvervsskolerne er meget inte-
ressede i at samarbejde, og der 
blev udvekslet telefonnumre, mail-
adresser og lagt møder i kalen-
deren. Skolelederforeningen lag-
de vejen forbi for at høre nærme-
re om samarbejdet, og snart er 
der knyttet bånd til de fleste kroge 
af Danmark.

Politikernes ambitioner til debat
Efter et medlemsmøde med Auto-
Branchen Danmarks bornholm-
ske medlemmer, deltog Gitte 
Seeberg blandt andet i en debat 
om elbilernes udbredelse i Dan-
mark. Udgangspunktet er, at den 
nu fungerende statsminister Lars 
Løkke Rasmussen i efteråret 2018 
meldte en ambition ud om, at Dan-
mark skal have en million grønne 
biler på vejene i 2030. Regerin-
gen ville ved den lejlighed forby-
de salg af nye benzin- og diesel-
biler fra 2030 og dernæst forbyde 
salg af nye hybridbiler fra 2035. 

Men hvor langt rækker politiker-
nes ambitioner, når målet skal fi-
nansieres? Det kredsede debat-
ten blandt andet om, da Gitte 
Seeberg talte med Otto Brøns, 
analysechef hos CEPOS og Ca-

sper Kirketerp-Møller, CEO i Cle-
ver, der leverer ladestandere til 
opladning af elbiler. 

”Personligt tror jeg på, at flere og 
flere forbrugere vil ønske at få en 
elbil i fremtiden, og at det bliver 
moderne at have en elbil. Vi har 
lige haft et folketingsvalg, der har 
handlet om klima, så det er enormt 
højt på befolkningens dagsorden 
at gøre noget ved det,” sagde Git-
te Seeberg blandt andet.

Nu venter vi på at se regerings-
grundlaget, når regeringen er dan-
net. Det vil give os et fingerpeg 
om, hvorvidt visionerne er reali-
stiske,” siger Gitte Seeberg. 

Afgiftssystemet blev også debat-
teret i samme ombæring.

Kasper Kirketerp-Møller, CEO i Clever, Otto Brøns, analysechef hos CEPOS, Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen 
Danmark og Claus Kragh, europaredaktør på Mandag Morgen (Moderator)
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Folkemøde

Lobbyarbejde var også tema for 
en debat, der havde Gitte Seeberg 
i panelet, og så deltog hun i en 
snak om klima arrangeret af Arla, 
hvor der også blev lejlighed til at 
tale om autobranchens synspunk-
ter og muligheder på området.

Charlotte Brix Andersen, Auto-
Branchen Danmarks leder af Med-
lemsservice og Forretningsudvik-
ling, talte autobranchens sag i en 

Politikere, kommuner, 
folkeskoler og 
erhvervsskoler har 
virkelig taget godt 
imod projektet.

debat om bæredygtighed. PFA 
Pension spurgte om de forskelli-
ge branchers udfordringer og mu-
ligheder for at bidrage til bære-
dygtig omstilling. Hun var også 
med i en snak om kønsfordeling 
i brancherne, og hvordan man ar-
bejder med at udvikle en bedre 
balance mellem kønnene. Auto-
branchen mangler kvindelig ar-
bejdskraft, og AutoBranchen Dan-
mark har derfor fokus på området. 

Ture Hansen, generalsekretær i DASU, Brigitte Jerkel, MF (Kons.) og Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Jens Henrik Thulesen Dahl, MF, Dansk Folkeparti og Mikkel Bøyesen, projektleder, DASU
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Virksomhederne roser dem. Sko-
lerne roser dem, og forældrene er 
også begyndt at få øjnene op for, 
at EUX-eleverne har flere mulig-
heder. Det betyder, at antallet af 
elever er stigende. 

Som bekendt har søgningen mod 
erhvervsuddannelserne haltet al-
vorligt de senere år – den nedad-
gående kurve er dog knækket det 
seneste år, men der er stadig alt 
for få. Ifølge prognoserne, står 
dansk erhvervsliv til at mangle 
mindst 60.000 faglærte allerede i 
2025. Også i autobranchen er det 
blevet sværere at finde elever.

Noget tyder dog på, at EUX kan 
rette op på statistikken. EUX er 
en kombination af en teknisk ud-
dannelse og en gymnasial uddan-
nelse. Den tager fire år mod tre 
år på gymnasiet. Til gengæld får 
eleven en uddannelse, som kom-
binerer det faglærte med gymna-
siet. Det betyder, at eleven også 
kan bruge sin EUX-eksamen til at 
læse videre. 

”Virksomhederne efterspørger 
dem, og forældrene opdager, at 
man også kan læse videre med en 
EUX, hvis man ønsker det,” siger 
Allan Kristiansen, der er uddannel-
seschef på Skjern Tekniske Skole. 

I Skjern er fremgangen på EUX 
ganske markant. Når det nye sko-
leår begynder til august, har sko-
len 46 EUX-elever mod 21 sidste 
år. På autoområdet stiger antallet 
fra otte til 18 elever. Der er altså 
tale om fordoblinger. De kommer, 
ifølge Allan Kristiansen, fordi er-
hvervsskolen har gjort en indsats 
for at orientere grundigt om EUX 
på alle kommunens folkeskoler. 
Samtidig har lærene, som har med 
afgangseleverne i folkeskolen at 
gøre, været inviteret ind på sko-
len og set, hvad EUX går ud på, 
og hvilket fagligt miljø, man har 
skabt.

”Vi har gjort en stor indsats for, at 
der er synergi mellem den faglige 
del af uddannelsen og gymnasie-
fagene. På den måde ser vi altså, 
at det er muligt at tiltrække  unge til 
erhvervsuddannelserne. Unge, som 
ellers ville have valgt gymnasiet,” 
siger Allan Kristiansen.

På Skjern Tekniske Skole vil man 
fra næste skoleår slå det tekni-
ske og det merkantile (Handel & 
Kontor) gymnasie sammen i sam-
me bygning, så de har et fælles 
studiemiljø. Netop studiemiljøet 
er et punkt, som elever over hele 
landet har peget på som et mi-
nus ved de tekniske skoler.

Allan Kristiansen har en opfor-
dring til virksomhederne. Han ser 
gerne, at de bruger medierne mere 
i søgningen efter EUX-elever. For 
på den måde ser forældrene, at 
der er efterspørgsel efter de unge, 
og så er der basis for endnu mere 
fremgang. 

I autobranchen er der flere ek-
sempler på, at arbejdsgiverne er 
glade for EUX-elever, men også 
eksempler på, at man mangler vi-
den om dem. En ulempe for virk-
somheden kan være, at EUX-ele-
ven er mere på skole, men det er 
der ifølge Allan Kristiansen også 
råd for:

”Vi ser flere virksomheder, som 
har to elever. Så er den ene i virk-
somheden, mens den anden er 
på skole. Der er fuld lønrefusion, 
når eleven er på skole, så det ko-
ster i princippet ikke noget. Jeg 
har talt med en virksomhedsleder, 
som siger, at der selvfølgelig er 
en risiko for, at eleven forsvinder, 
når han eller hun er færdiguddan-
net, men hvis de har haft det godt, 
kan det være, at de kommer til-
bage,” siger han.

Uddannelse

EUX trækker nye unge til erhvervsuddannelser

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Allan Kristensen,
uddannelseschef på 

Skjern Tekniske Skole
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Spørger man Ejgild Christensen fra STS Biler i 
Holstebro, Herning, Lemvig, Ikast og Skive, er 
EUX-eleverne kommet for at blive. 

Lige nu har han fire elever. Han har uddannet 
to, og han lægger ikke skjul på, at det også er 
den vej, han vil gå fremover.

”Med EUX-eleverne oplever jeg, at de er 
mindre skoletrætte end dem, der bare ger-
ne vil ud at skrue på biler. De er videbegær-
lige og har lyst til at fordybe sig. Måske pas-
ser de bedre til de biler, vi skal reparere i 
fremtiden,” siger Ejgild Christensen.

Uddannelse

Forhandler: 

Selv hvis de forlader os, har de 
været en gevinst

”Det er en ulempe, at de er på skole i to ud af 
fire år, men når man først får kringlet den, så 
synes jeg faktisk, at det er nemmere at plan-
lægge efter. Deres skoleforløb ligger helt fast 
så vi har en ”sommerelev” og en ”vinterelev”. 

Det giver mere ro hos os, for når den ene er 
på skole, er den anden i virksomheden. Vi 
passer det sådan ind, at når en EUX-elev har 
været her i halvandet år, så tager vi en mere.  
På den helt almindelige erhvervsuddannelse 
risikerer vi til tider, at skoleforløb bliver rykket 
af forskellige årsager, og pludselig har man 
tre elever, som er på skole samtidig.” siger Ej-
gild Christensen.

Ejgild Christensen,
direktør i STS Biler
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Vores Autobranche

Vejen til fremtiden gik via Gram 

// Rebekka Johanne Knudsen

Maleriske Gram Slot udgjorde 
baggrunden, da en perlerække af 
eksperter i maj leverede stof til ef-
tertanke for deltagerne på bran-
chedagene Vores Autobranche, 
organiseret af Motor-magasinet 
og AutoBranchen Danmark under 
overskriften ”Omstilling – fremtid 
– forretning. 

Skulle nogen have været i tvivl, 
da de svingede ind på slottets p-
plads, kunne de ikke længere være 
det, da de kørte hjem igen: Selv-
om det ikke vil gå lige hurtigt alle 
steder, er der ingen tvivl om, at 
den grønne og den digitale om-
stilling er på vej til at ændre bran-
chen markant. 

De 500 deltagere på førstedagen 
og 400 på anden dagen fik i løbet 

af de to dage ny viden om, hvor-
dan værksteder, forhandlere og 
autolakerer kan tilpasse sig ud-
viklingen, mulighed for at pleje 
netværket og festlige hyggestun-
der – Alt sammen styret med kyn-
dig og humoristisk hånd af Anders 
Breinholt, som krydrede sin op-
træden med sjove ”Natholds tv-
klip”, der understregede dagenes 
pointer. 

Valgene til Folketinget og Europa-
Parlamentet satte også sit præg på 
Gram. Politisk kommentator Hans 
Engell strøede veloplagt om sig 
med Christiansborg-anekdoter og 
spåede om grønne transportfor-
handlinger til efteråret, og kandidat 
til Europa-Parlamentet Christel 
Schaldemose (S) satte ejerskab til 
bilers data på dagsordenen. 

Fire nøgleord for fremtiden  
Efter et hæsblæsende foredrag 
med den 9-dobbelte Le Mans-vin-
der Tom Kristensen, tog elbilerne 
og den grønne omstilling på før-
stedagen scenen. 

Blandt talerne var eksperter fra 
Norge, Holland og Østrig, og de 
var enige: Elbilernes indtog vil, i 
kombination med nye krav fra for-
brugerne, få store konsekvenser 
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Vores Autobranche

for det danske marked. Elbiler 
kommer sjældnere på værksted, 
og derfor skal forretningen base-
res på salg af nye former for ser-
vices for at undgå nedgang i om-
sætningen. 

De 15 ”fagsnakke” om eftermidda-
gen, havde også blikket rettet mod 
de nye tider. Her kunne deltager-
ne i mindre grupper gå i dybden 
med eksempelvis forsikring, data, 
online-salg, uddannelse, leasing 
og GDPR, som alle er områder, 
der bliver berørt af elbilernes ind-
tog og den digitale omstilling. 

På anden dagen opsummerede 
forfatter og ledelses ekspert Tune 
Hein i få sætninger branchedage-
nes fokus, da han delte en histo-
rie om sin seneste ferie: ”Jeg fik 
fornylig en personlig mail fra en 
ejendomsmægler i Dubai. Han vid-
ste, at jeg skulle på ferie, og ville 
lige vise mig en fed lejlighed, som 
var til salg. Sådan en mail har jeg 
aldrig fået fra min bilforhandler”.

Anders Sevelsted Skovbo, Nanna Hill-
ingsø Schultz, Mona Skriver, Niels Rune 
Vad Petersen, Pirasath Raguleswaran og 
Michael Gadegaard.

Studerende fra IBA Erhvervs-
akademi Kolding var inviteret til 
Gram af autogrossisten FTZ.

"Vi er interesserede i de unge 
studerendes syn på branchen, 
altså hvordan ser fremtidens 
autoværksted ud, set fra forbru-
gernes perspektiv. Klassen har 
nu researchet på autobranchen 
inden og på de to dage i Gram, 
og de vil så senere præsentere 
konkrete ideer for os," fortæller 
FTZ’ strategiske udviklingschef, 
Michael Gadegaard.

"Vi vil så vurdere, om vi kan 
bruge deres resultater, ligesom 
der er mulighed for, at vi kan 
tage en studerende i praktik," 
tilføjer han.

Entrepreneur og designman-
ager (E-designer) er en kreativ, 
toårig akademiuddannelse med 
fokus på design og business, og 
klassen på Gram er i gang med 
andet semester.

testimonial

Med historien viste han, at fleksi-
bilitet, lethed, skræddersyede pro-
dukter og tjenester samt ny (grøn) 
teknologi er nøgleord for bran-
chens fremtid. De får betydning 
for alt fra indtjeningsmuligheder, 
uddannelser, rekruttering af ar-
bejdskraft og håndtering af data 
til udbuddet af forsikringer, grøn-
ne biler og digital markedsføring. 

Billedet blev bekræftet af de øv-
rige talere. Kunderne vil i fremti-
den forvente samme tilgængelig-
hed og service på bilmarkedet, 
som de kender fra tjenester som 
JustEat eller Booking.com. Sam-
tidig vil både de og politikerne 
have mere grøn transport, og det 
betyder flere elbiler, leasing og 
delebilsordninger. 

Branchens succes afhænger af, 
om man er i stand til at tilpasse 
sig den udvikling, og i Gram fik 
deltagerne nye redskaber til at 
gøre det. 

I resten af bladet og på hjemme-
siden kan du læse mere om ta-
lerne på hovedscenen og til fag-
snakkene. AutoBranchen Dan-
mark vil i den kommende tid følge 
op med spændende artikler og 
arrangementer om noget af det, 
vi lærte i løbet af de to forrygen-
de branchedage.
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ejerskab af elbiler bliver konkur-
rencedygtig over for de konven-
tionelle benzin- og dieselbiler,” 
sagde han videre.

I Holland findes der 32.875 offent-
lige ladestandere til elbiler, til sam-
menligning har Tyskland 25.241, 
mens Frankrig har 16.311 lade-
standere. I Danmark findes der 
pt. 2.582 offentlige ladestandere.

Det store antal ladestandere er 
med til at fjerne en af de tre før-
nævnte barrierer for køb af elbi-
ler. En af de andre barrierer, pri-
sen, er også på rette vej. I 2010 
kostede en kilowatt time 1.000 
dollars til opladning af elbiler. I 
2016 var 273 dollars, og i 2030 
forventes den at være 73 dollars. 
Samtidig er producenterne i fuld 
gang med at sikre batterier med 
længere levetid og længere ræk-
kevidde. 

”I BOVAG forventer vi, at den to-
tale pris for at eje en elbil i Hol-
land bliver lavere end for konven-
tionelle biler i 2023-2024.”

BOVAG har undersøgt, hvad skif-
tet til elbiler vil betyde for de hol-
landske værksteder. 

”Omsætningen på en elbil må for-
ventes at falde med 50 procent 
sammenlignet med en konventio-
nel bil. Til gengæld vil der være 
en vækst i dæksalget på 10 pro-
cent. Vi har analyseret en gen-
nemsnitlig hollandsk nyvognsfor-
handler. I 2025 forventes deres 
omsætning at være faldet med 21 
procent, mens den i 2030 forven-
tes at være faldet med 25 pro-
cent,” sagde han.

Geert Brummelhuis’ konklusion 
var klar. Elbilerne kommer. Selv 
om Hr. og Fru Jensen ikke ser el-
biler som det naturlige valg i dag 
eller i morgen, så er det meget få 
år ude i fremtiden. Derfor skal ny-
vognsforhandlerne allerede nu i 
gang med at sikre sig de rigtige 
kompetencer i showroomet og på 
værkstedet. Det indebærer, at for-
handlerne skal tjene penge på an-
dre områder, end de gør i dag.

// Nicolai Fiil, executive assistant i AutoBranchen Danmark

Elbilerne kommer – og 
bilforhandlerne kan tabe 
stort på det

Forhandlerne skal sikre sig de rig-
tige kompetencer i showroomet 
og på værkstedet. For kundernes 
modvilje mod elbiler vil gradvist 
forsvinde, og salget vil stige. Med 
elbilernes ankomst vil værkste-
dernes omsætning falde, så det 
handler om at finde nye måder at 
tjene penge på. 

Omtrent sådan lød konklusionen, 
da hollænderen Geert Brummel-
huis fra AutoBranchen Danmarks 
hollandske søsterorganisation, 
BOVAG, på branchedagene 'Vo-
res Autobranche', fortalte om de 
hollandske erfaringer og forudsi-
gelser for elbiler. Holland har et 
veludviklet netværk af ladestan-
dere, som er blandt de mest ud-
viklede i Europa.

”Det globale fokus på klima, bæ-
redygtighed, urbanisering og nye 
autonome transportformer er ikke 
en døgnflue. Det kan være auto-
branchens disruption,” sagde han.

Selv om udviklingen på ingen 
måde står stille, vil autobranchen 
ikke blive disruptet fra i morgen. 

”Udrulningen af elbiler er i fuld 
gang, men det springende punkt 
bliver, hvornår kunderne er klar til 
at acceptere de ulemper, som el-
biler har. De ulemper tæller først 
og fremmest batteriets rækkevid-
de, infrastrukturen af ladestande-
re, og hvornår den totale pris for 
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Årtier med elbiler i Norge: Sådan rammes 
forhandlere og eftermarked

// Henrik Nordstrøm Mortensen, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

”Nogle mener, at den grønne om-
stilling er ’the green shit’. Men om-
stillingen sker hastigt, og vi har 
snart så meget data, som viser 
præcist, hvad bilforhandlere og 
eftermarkedet i Danmark kan for-
vente sig af elbilernes indtog”.

Knut Martin Breivik, der er fagchef 
i Norges Bilbransjeforbund (NBF), 
er en af de personer i Skandina-
vien, som lige nu ved mest om, 
hvad autobranchen udsættes for 
med biler på el kontra benzin el-
ler diesel. Både når det gælder 
salg, infrastruktur, brugtbilsalget 
og ikke mindst det vigtige efter-
marked med reservedele.

Derfor var Knut Martin Breivik in-
viteret med til 'Vores Autobranche’ 
på Gram Slot, hvor han tog de 
næsten 500 tilhørere med ind i 
den rejse, som Norge og de nor-
ske politikere satte i gang tilbage 
i starten af 1990’erne, og som i 

dag er en rejse, som drives af el.
”I 2018 var andelen af elbiler 31,2 
procent mod 20,8 procent i 2017. 
Markedet er virkelig ved at få fart 
på, og det har store konsekven-
ser for alle dem, som er vant til at 
tjene penge på benzin- eller die-
selbiler. I 2025 forudser vi, at an-
tallet af mekaniske opgaver og alt 
det salg, som hører med til det, 
vil falde med 6,2 procent. Og al-
lerede i 2030 vil det falde med 
næsten 20 procent”, forklarede 
Knut Martin Breivik på åbnings-
dagen på Gram Slot.

”Der kommer til at ske drastiske fald 
på arbejdstimer brugt på bilerne, 
på behovet for bevægelige reser-
vedele, olie, filtre og lignende”.

Sådan lyder forsvarsplanen
Men hvad gør man så? Er løbet 
kørt, hvis danskerne pludselig 
vender benzin- og dieselmotorer 
ryggen? Eller hvis politikerne ek-

sempelvis forbyder fossilt brænd-
stof til personbiler? Og er bran-
chen derfor nødt til at omstille sig 
til eldrift?

”Der er stadig produkter som dæk, 
aircondition, autoglas og telema-
tik, som fortsat vil give omsætning 
og indtjening til bilhusene og værk-
steder. Ingen tvivl om det. Men 
det handler om, at man som dansk 
erhvervsdrivende inden for bilom-
rådet får kigget grundigt på sin 
forretning og vurderet, om man 
kan adskille sig fra de andre i kap-
løbet, når bilernes tid brugt på 
værkstedet falder. Så skal der 
tænkes i andre produkter”.

Flere skader – som det er nu
Der er også en anden ting, som 
gør sig gældende med elbiler på 
det norske marked i øjeblikket. De 
bliver oftere skadet end traditio-
nelle biler. Og så koster flere af 
elbilernes komponenter, blandt 
andet som følge af vægtbespa-
rende materialer, langt mere end 
normalt. Sidst, men ikke mindst, 
har de flere sensorer, som skal 
vedligeholdes.

”Det kan være med til at opveje 
noget af det tab, som forhandlere 
og værksteder har på de mere 
konventionelle opgaver. I stedet 
rykker det i en anden retning. 
Blandt andet i form af flere kar-
rosseri- og lakskader, som det er 
lige nu”, forklarede Knut Martin 
Breivik. 

Knut Martin Breivik,
fagchef i Norges Bilbransjeforbund (NBF)
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De unges hjerter vindes 
gennem mødrene

// Frank Korsholm, politisk chef i AutoBranchen Danmark

Manglen på arbejdskraft kræver 
fælles fodslag i autobranchen, for 
vi er i konkurrence med alle de 
andre håndværksmæssige fag. 
Derfor skal vi løfte i flok og blive 
bedre til at brande branchen og 
fortælle de gode historier. Det var 
et af de vigtigste emner på 'Vores 
Autobranche' på Gram Slot. 

Her deltog Gitte Seeberg, adm. 
direktør i AutoBranchen Danmark, 
i en paneldiskussion om fremti-

dens arbejdskraft sammen med 
uddannelsescheferne Allan Kri-
stensen fra Skjern Tekniske Sko-
le og Jesper Vang Falkenberg fra 
College360 Silkeborg samt HR-
chef Jesper Brahm fra Ejner Hes-
sel A/S. 

Diskussionen fandt sted i forbin-
delse med branchedagene på 
Gram Slot. Erhvervslivet kommer 
til at mangle mindst 60.000 fag-
lærte inden for de næste seks år, 

viser prognoser. Manglen skyldes 
især, at alt for få unge gennem 
mange år har søgt ind på erhvervs-
uddannelserne, men i stedet har 
valgt gymnasiet.

Væk med kalenderpiger
Der var bred enighed om, at man 
skal forsøge at få flere piger ind 
på uddannelserne. AutoBranchen 
Danmark har derfor indledt et 
samarbejde med både Skjerns 
Tekniske Skole og College360 
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med henblik på at undersøge, 
hvad der skal til for at skabe bed-
re trivsel på skolerne og ude på 
lærepladserne.

Ejgild Christensen fra STS Biler 
er en af de virksomheder, hvor det 
er lykkes at få flere piger ind på 
værkstederne.

" Vi har for længst pillet pinups bil-
lederne ned, og derudover er det 
også vigtigt, at vi som arbejdsgi-
vere går forrest”.

Jesper Brahm repræsenterer en 
af de største virksomheder i den 
danske autobranche, Ejner Hes-
sel A/S. Der er en af de bilhuse, 
som lige nu gør rigtig meget for 
at tiltrække unge mennesker. Men 
han måtte alligevel krybe til kor-

set og indrømme, at ud af virk-
somhedens ca. 400 mekaniker 
svende, er der kun én kvinde. Ef-
ter et besøg på erhvervsskolen i 
Viborg, hvor der var otte kvinder 
ud af 30 elever på autouddannel-
sen, ser han dog lidt mere opti-
mistisk på fremtidens kønsforde-
lingen.

Mødrenes hjerter
Panelet var enig om, at vejen til at 
få flere unge ind på erhvervsuddan-
nelserne går gennem opsøgende 
arbejde og ved at vinde forældre-
nes sympati – især mødrenes.

”Indsatserne behøver ikke koste 
særlig meget. Vi skal invitere de 
unge og deres mødre indenfor i 
virksomhederne og på skolerne 
og dermed give dem et større 
kendskab til branchen. Mange af 
de indsatser behøver ikke koste 
meget mere end en cola og en 
sandwich”, indskød Jesper Brahm 
fra Ejner Hessel. 

Som et konkret initiativ til at for-
øge kendskabet og interessen for 
autobranchen, nævnte Gitte 
Seeberg AutoBranchen Danmarks 
samarbejde med Dansk Automo-
bil Sports Union, DASU.

”Her får unge fra 7.-10. klasse ”he-
stekræfter” på skoleskemaet. De 
kommer ud at køre gokart, og de 
får mulighed for at regne på ha-
stighed, samle en motor, studere 
autobranchens både danske og 
internationale organisationer samt 
tale med unge, som har valgt en 
erhvervsuddannelse. Det tror vi 
på vil føre til en større interesse 
for branchen blandt de unge”.

Jørgen Dahl Pedersen, direktør i Dahl 
Pedersen A/S i Skive, Viborg og Holste-
bro med Volvo, Renault og Dacia

"Vi arbejder med en del ting 
i forvejen, og har her i Gram 
fået ny info til vores strategi og 
beslutninger – vi er her blevet 
bekræftet i, at vores beslutnin-
ger er rigtige. Især synes jeg, at 
indlæggene under fagsnakkene 
fra KPMG om leasing og gen-
erationsskifte, samt fra Bilbasen 
og Kraft Biler om perspektivet 
for brugtbilsalget af både elbiler 
og diesel- og benzinbiler har 
givet stof til eftertanke med 
hensyn til blandt andet afskrivn-
ing. Konferencen har virkelig 
synliggjort behovet for omstilling 
i branchen."

testimonial

Sparekniven skal sænkes 
“Men det er også vigtigt, at politi-
kerne stopper med at spare på 
erhvervsskolerne. Det siger vi til 
politikerne under valgkampen og 
skal nok holde dem fast på det ef-
terfølgende”, sagde Gitte Seeberg.

Jesper Vang Falkenberg kunne 
tilføje, at det mindst er lige så vig-
tigt, at branchen stopper med at 
tale om den evige mangel på ar-
bejdskraft.

”For hvem gider søge ind på en 
uddannelse til en branche, som 
ingen vil arbejde i”. 
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Revolutionen kommer 
og du skal være klar

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Forhandlerne har også en plads 
i fremtidens bilmarked. Men de 
skal gøre sig klar til forandringer. 
Deres kundefokus skal være helt 
spidset til, og de skal ikke være 
bange for at afprøve nye forret-
ninger.

Det var hovedessensen, da to 
østrigere fra konsulenthuset Mc-
Kinsey indtog scenen, da Auto-
Branchen Danmark i samarbejde 
med Motor-magasinet og ho-
vedsponsor Santander, stod bag 
branchedagene 'Vores Autobran-
che' på Gram Slot. 

Thomas Furcher er en af McKin-
seys mest erfarne og tungeste 
rådgivere inden for bilverdenen, 
og sammen med hans kollega 
Philipp Lühr, sprudlede de af vi-
den om en branche i forandring.

”Vi ser stadig en fremtid for bilfor-
handlere. Men I skal være på tæ-
erne, og I skal være klar til at tæn-
ke ud af boksen. For ellers gør 
nogle andre det før jer”, sagde 
Thomas Furcher foran omtrent 
500 deltagere på førstedagen af 
de to branchedage i Gram.

Forinden havde han vist et power-
pointslide, som slog fast, at 47 
procent af bilkøberne har beslut-
tet sig, inden de træder over dør-
tærsklen hos en bilforhandler.

”Sørg for at gøre det nemt for kun-
den. Online og butik skal spille 
sammen. Ærlighed og gennem-
sigtighed virker – hav ingen hem-
meligheder. Priserne skal være 
de samme online som i butikken. 
Sørg for, at I ejer kunden og styrk 

dialogen med ham eller hende. 
Det er meget vigtigt. I skal heller 
ikke være bange for at finde kre-
ative løsninger fx i forhold til, hvor 
jeres indtjening skal komme fra”, 
fortsatte han.

Fire tendenser vil, peger McKin-
seys rapport på, true forhandler-
nes indtjening i fremtiden:

1. Producenternes ønske om at 
klare mere forretning selv di-
gitalt

2. Forbrugernes ønske om de-
lebiler 

3. Data i bilerne – connectivity
4. Elbiler - mindre behov for ser-

vice og derfor mindre omsæt-
ning på værkstederne

Rolf Harsløf og Gitte Engberg.

Gitte Engberg, Direktør i Bil Center Syd 
A/S i Stensved, Volvo, Renault og Dacia

"Vi er lige blevet elbilforhandler 
som Renault-forhandler, og det 
kræver blandt andet uddannelse 
og nyt værktøj – og en snak med 
kommunen, for hverken beboere 
eller turister her på Møn kan 
lade deres elbiler nogen steder. 
Elbil-æraen er en strukturforan-
dring, samtidig med at vi hører 
om, at især de unge kunder ikke 
vil eje men leje. Vi er nok for 
små til at gå ind i de nye typer 
af mobility, men måske i mindre 
målestok. Der bliver nok at 
vende med min bestyrelsesfor-
mand på hjemturen og senere 
(Rolf Harsløf, tidligere direktør 
på Forsikringsakademiet og nu 
facilitator og partner i Selskabet 
for ejereledere, red.)

testimonial

Thomas Furcher, partner hos McKinsey
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Men det mener konsulenthuset 
McKinsey  der er råd for, hvis for-
handlerne tænker kreativt og er 
klar til nye tider. Efter en grundig 
analyse af bilmarkedet i Europa, 
har de udarbejdet rapporten ”A 
long term vision for the European 
Automotive Industry” tidligere i år.

”Husk på, at producenterne til-
sammen kommer til at introduce-
re omtrent 340 nye elbiler over de 
nærmeste år. Og kunderne vil 
have biler, som er mere og mere 
forbundne og kan mere og mere”, 
sagde Thomas Furcher, inden 
hans kollega Philipp Lühr fik or-
det og understregede, at forhand-
lerens rolle overfor kunden er i 
færd med at forandre sig.

”Bilforhandleren har traditionelt 
været den primære bildistributør 
for forbrugeren, men nu bliver han 
i langt højere grad en betroet råd-
giver, som man har tillid til. Det 
bliver vigtigt for forhandleren at 
styrke den service, hvor det er 
nødvendigt med en fysisk tilste-
deværelse. For en tredjedel af 
kunderne vil forhandleren også 
fortsat være den eneste kilde til 
et bilkøb”, sagde Philipp Lühr,

Konsulenthuset mener, at kunder-
ne er i færd med at trække i for-
skellige retninger. Når det hand-
ler om købsprocessen har fem 
forskellige retninger vist sig effek-
tive i forhold til købsadfærden:

1. Gør det nemt
2. Sørg for ubesværet adgang 

fra butik til online
3. Vær kundens bedste valg
4. Gennemsigtighed. Spil med 

åbne kort
5. Overrask kunden. Få dem til 

at sige ”wow”

Thomas Furcher og Philipp Lühr 
havde ingen formaninger eller me-
get dystre kommentarer med til 
forhandlerne på Gram Slot. Men 
de havde løftede pegefingre og 
en opfordring til at være åben 
overfor forandring og nytænkning.
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NY LEASINGKÆDE GODT I GANG

Det nye tiltag Leasebil.nu har fået ekstra brændstof på 
efter omtale i Motor-magasinet for nogle uger siden. 
Finn Vidø og Michael Fiil kunne på deres stand mærke 
god respons fra de besøgende. Kæden tæller nu 20, 
mod 16 da artiklen i fagbladet blev bragt – og otte mere 
er på trapperne.

"Det er gået op for frie bilforhandlere, at de her kan 
konkurrere med nyvognsforhandlerne på leasing-om-
rådet og optimere omkring bil-lageret og restværdi. Vi 
har her på konferencen hørt en del om disrupting af det 
traditionelle – det er vi bestemt en ny aktør, der gør," 
sagde Finn Vidø og Michael Fiil. 

Stemningsbilleder fra Vores Autobranche

Tom Kristensen
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OMVENDT MOBILEPAY FAKTURA

FTZ har vendt Mobilepay på hovedet og lavet et in-
voicesystem, som værkstederne kan bruge til at sende 
fakturaen til bilkunden via Mobilepay. Dermed betaler 
68 procent af værkstedskunderne med det samme, og 
98 til tiden. Det giver likviditet på værkstedet. Standen 
havde, helt i ånden for 'Vores Autobranche'-træffet 
omkring digitalisering, fokus på FTZ Plus som et enkelt 
sokkel-modul med online værkstedsbooking, service 
og reparationsaftaler som digitale løsninger til især den 
frie del af branchen.

DÆK-SLUGENDE ELBILER ET GODE

En stor del af fortællingerne på 'Vores Autobranche' i Gram handlede om 
det vigende eftermarked med elbilernes komme. Men især én leverandør-
gruppe har grund til at glæde sig: dæk-folket. For elbilernes store moment 
slider dæk. Michelin viste på standen sin portefølje, herunder sit Energy 
Saver dæk til EV’er, der også monteres OE på bilfabrikkerne, samt doku-
mentationsmateriale om, at Michelindæk er mere holdbare end mange andre 
dæk, op til 20 procent, testet af TÜV og Dekra. Per Schjølin og Claus Tofte 
slog desuden et slag for, at branchen skal vide, at der er økonomi i at sælge 
Michelindæk på trods af kampagnen om at slide dækkene helt ned til lovens 
mindstekrav 1,6 millimeter. 

"Vi skal jo bevare Moder Jord, så at slide dæk helt ned sparer totalt fire pro-
cent brændstof, hvilket globalt er 6,6 millioner tons CO2 - næsten som hele 
Nordens totale CO2-udledning årligt," fortalte de to Michelin-folk.

Foto: Kim Lesanner

Foto: Kim Lesanner Foto: Kim Lesanner
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Salg af elbiler kræver viden og engagement

// Nicolai Fiil, executive assistant i AutoBranchen Danmark

Til en fagsnak på 'Vores Autobran-
che' på Gram Slot d. 7. maj for-
talte Casper Mysling fra Autohu-
set Kronsbjerg om, hvordan de 
har haft succes med at flytte de-
res kunder fra konventionelle bi-
ler til elbiler. 

Casper Mysling pointerede, at der 
er stor forskel på at sælge en el-
bil og en konventionel bil. Elbiler 
er ukendt land for størsteparten 
af de potentielle kunder, derfor 
stiller de langt flere spørgsmål end 
en almindelig kunde – spørgsmål, 
som sælgeren skal kunne besva-
re, hvis der regelmæssigt skal 
sælges elbiler.

”Hvad koster en opladning?”, ”Hvor 
er der ladere?” eller ”Taber den 
ikke mere værdi end en benzin-
bil?”. Casper Mysling fortalte, at 

basale spørgsmål som disse skal 
kunne besvares af mindst en sæl-
ger hos enhver bilforhandler, der 
gerne vil øge sit elbilssalg. 

Når Casper Mysling har forsøgt 
at sælge elbiler til kunder, der ikke 
som udgangspunkt var på udkig 
efter en elbil, bliver han ofte mødt 
med spørgsmålet om, hvor grøn-
ne elbiler egentlig er i forhold til 
benzin-, diesel- og hybridbiler. Ca-
sper Mysling præsenterede der-
efter svaret i form af en grafik, der 
viser, at elbiler er langt mere mil-
jøvenlige end de konventionelle 
biler og hybridbiler fra produktion 
til skrot.

Vær ærlig om elbilernes 
udfordringer
Elbiler passer (endnu) ikke til alle 
danskeres behov, derfor under-

stregede Casper Mysling, at de 
kunder, som kører mange hun-
drede kilometrer jævnligt, næppe 
vil købe en elbil. Men for den al-
mindelige dansker, som sjældent 
kører over flere hundrede km om 
dagen, er der på flere og flere ra-
stepladser og tankstationer mu-
lighed for at oplade bilen i de 10-
20 minutter, som kan give bilen 
den nødvendige rækkevidde, 
mens man køber en kop kaffe el-
ler går på toilettet. Det er Casper 
Myslings erfaring, at de fleste 
kunder godt kan se, at deres dag-
lige kørselsbehov kan dækkes af 
en elbil.

Ulemperne ved elbilerne opvejes 
til gengæld af, at den totale om-
kostning ved at eje en elbil er en 
del lavere end ved de konventio-
nelle biler. Casper Mysling anslog, 
at en gennemsnitlig dansk familie 
kan spare omkring 1.500 kroner 
om måneden i brændstof og ved-
ligeholdelse af en elbil. Derfor bør 
potentielle elbilskunder altid tilby-
des en beregning med udgangs-
punkt i deres behov. Med den øko-
nomiske besparelse i baghove-
det, fylder det manglende anhæn-
gertræk eller muligheden for at 
køre til Italien knap så meget, da 
de sparede penge kan bruges til 
at leje sig ud af behovet, når det 
opstår.

Vores Autobranche

Casper Mysling, afdelingsleder, Kronsbjerg Auto
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Biler – dem sælger 
man da på internettet!

// Sebastian Feirup, digital redaktør i AutoBranchen Danmark

På fagsnakken ”Bilforretning på 
internettet” gav direktør i Biltovet 
A/S, Claus Nyboe, helt konkrete 
råd til, hvordan man digitaliserer 
sin bilforretning og får flere kun-
der i butikken. 

Læg en plan og husk din 
målgruppe
Claus Nyboe indledte med et godt 
råd til deltagerne: Bliv skarpe på 
jeres digitale strategi. Den skal 
starte lige fra kundens allerførste 
klik til det endelige bilkøb. Alt for 
ofte glemmer man at tænke hele 
processen igennem. Man får må-
ske lavet en rigtig sjov annonce, 
som trækker kunder ind på hjem-
mesiden, men man har ikke or-
dentlig gennemtænkt, hvordan man 
får kunden til at dukke fysisk op i 
butikken for at købe en bil. Eller 
endnu værre: Man får kunden til 
at reagere ved for eksempel at 
maile til butikken, men glemmer at 
svare på de mails, der kommer.

Samtidig understregede Claus 
Nyboe, at det også er vigtigt at 

være præcis på den målgruppe, 
man ønsker at ramme. Er det bør-
nefamilien med behov for plads 
til barnevogn i bilen, eller er det 
pendleren, der bare har brug for 
en hurtig bil, der kan parkeres?

Del din viden
Claus Nyboe fortalte, at en af de 
bedste strategier for at blive syn-
lig på internettet, er at finde en ni-
che og så dele historier om det – 
det kunne fx være biler til børne-
familier, elbiler, skift af dæk etc. Jo 
mere relevant indhold, man læg-
ger på sin hjemmeside eller blog, 
desto længere rykker man nemlig 
op i internetsøgningerne.

”Kunderne kan sagtens gennem-
skue, om du har betalt for at ligge 
øverst i en søgning med en an-
nonce. Det klikker man typisk ikke 
på, men derimod vil man gerne se 
indhold fra dem, som ligger øverst 
i den ubetalte (organiske) søgning”, 
forklarede han. ”At ligge øverst i 
en søgning er ubetaleligt. Så når 
der for eksempel lanceres nye mo-

deller, skal du sørge for at dele vi-
den og indhold om dem. Det er 
med til at få kunden til at se dig 
som en troværdig rådgiver”.

Mål din effekt
Når man lægger sin online-stra-
tegi, skal man huske, at målet i 
sidste ende er at skaffe potentiel-
le salgsemner (leads). Men de 
skal for alt i verden være billige 
og omkostningseffektive. Det nyt-
ter ikke noget at bruge en masse 
penge på annoncering, hvis ikke 
det resulterer i konkrete salg i den 
anden ende.

Derfor rådede Claus Nyboe da 
også deltagerne til at bruge værk-
tøjer som Google Analytics, Goog-
le Ads og In Store Visits til at måle 
effekten af indsatsen online. 

”At måle klik er spild af tid. Det si-
ger nemlig ikke noget om, hvad 
du får ud af din indsats. Det gør 
det til gengæld, hvis du kan måle 
om din indsats på internettet og 
har fået kunderne til at gå ind i 
den fysiske butik”.

Vores Autobranche

Claus Nyboe, direktør i Biltorvet A/S
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Tips og tricks om generationsskifte

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Mange bryder sig ikke om at tæn-
ke tanken til ende, men tidspunk-
tet kommer for alle: Den dag hvor 
forretningen skal overdrages eller 
sælges, når man ikke selv kan el-
ler vil længere. Derfor var to af 
Danmarks skrappeste eksperter i 
revision og skat, Klaus Rytz og Ja-
cob Skjærris fra KPMG, kaldt til 
fagsnak om generationsskifte i 
Gram Slots hyggelige “Havestue”, 
da AutoBranchen Danmark i sam-
arbejde med Motor-magasinet og 
hovedsponsor Santander holdt 
branchedage i begyndelsen af maj.

”Krav til fremtidens forretning kan 
påvirke lysten til at overtage i en-
ten den ene eller den anden ret-
ning,” sagde Klaus Rytz,” og slog 
tonen an:

”Vi ved, at omtrent 23.000 virk-
somheder i Danmark skal gene-

rationsskifte i de kommende år. 
Samtidig betyder ændringerne 
som følge af ny teknologi, forbru-
gertrends og elbiler, at fremtiden 
for autobranchen kommer til at se 
helt anderledes ud om bare 5-10 
år. Faktisk siger analytikerne, at 
der i den kommende 10-års peri-
ode vil ske lige så meget i bran-
chen, eller mere, end der er sket 
de foregående 50 år.”

KPMG’s eksperter fremhævede 
de mange nye krav til datahånd-
tering og miljø som eksempler på 
ændrede vilkår, der allerede nu 
banker på døren. Andre trends er 
digitalisering, salg af mobilitets-
løsninger, større forhandlere med 
flere filialer, mange multibrand-
forhandlere, at fastholde kunder-
ne så man kan sælge ekstra ser-
vice og rådgivning samt fokus på 
serviceaftaler.

Derfor er det vigtigt at forberede 
forretningen på forandringen i 
god tid.

KPMG’s egen undersøgelse for-
udsiger, at antallet af forhandlere 
vil falde med omtrent 30 procent 
frem mod 2025. Med den forud-
sigelse følger også spørgsmålet, 
om hvorvidt næste generation har 
viljen, lysten, evnerne og kapita-
len til at overtage, når tiden kom-
mer. Et spørgsmål, der bør afkla-
res i god tid. 

Få overblik over bløde og hårde 
værdier i forretningen
En vigtig del af afklaringen består i 
at få overblik over forretningen. Her 
anbefalede eksperterne at skabe 
overblik over både bløde og hårde 
værdier, som tilsammen udgør virk-
somheden, og som en eventuel ny 
ejer skal tage stilling til.

”Bløde værdier er sådan noget 
som kulturen i virksomheden, 
hvordan man plejer de loyale kun-
der, relationerne til samarbejds-
partnere og leverandører samt 
motivation og tilknytning til virk-
somheder for både nuværende 
og fremtidig ejer,” siger KPMG’s 
generationskifteekspert videre.

Det ligger ikke i de politiske kort at 
lempe på reglerne for generations-
skifte. Derfor er der ifølge Klaus 
Rytz ingen grund til at vente på, at 
politikerne skal gøre det lettere at 
tage fat på processen.

Vores Autobranche

Klaus Rytz, partner og 
statsautoriseret revisor, KPMG 
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Sådan hopper bilsælgere på leasingbølgen

// Henrik Nordstrøm Mortensen, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Der var stuvende fuld, da eksper-
terne fra KPMG Acor Tax Automo-
tive team gæstede ”Havestuen” 
på Gram Slot til en fagsnak om 
perspektiverne for leasing. Rune 
Grøndahl, der er partner i Acor 
Tax, stod for oplægget. 

Han forklarede blandt andet, at 
rigtig mange unge skal til at in-
vestere i deres første bil på et 
marked, der lige nu stadig venter 
på elbils-eksplosionen. Siden 
2010 er der sket en fordobling i 
leasing af personbiler fra under 
60.000 til cirka 116.000 og fra 
omkring 20.000 til mere end 
40.000 for varebiler.

Bilbestanden vokser i øjeblikket 
med cirka 50.000 biler om året, 
og intet tyder på færre biler på ve-
jene. Studier fra storbyer som New 
York viser, at tendensen med de 
mange delebiler ikke giver færre 
biler. Tværtimod betyder delebi-
lerne, at flere får mulighed for at 
vælge den individuelle transport 
til og den offentlige transport fra. 
Det er også en fordel for leasing-
området.

Et gennemsigtigt marked
Økonomien og modellerne for lea-
sing bliver i stigende grad gen-
nemsigtigt, og det har dels været 
med til at gøre markedet mere 
trygt for kunderne, og dels har det 
betydet, at flere kunder har fået 
mod på at lease. Det kan ses på 
antallet af ”leasings-gengangere”. 

Når man først har leaset en gang, 
gør man det ofte igen. Til gengæld 
skal der investeres tid og omsorg 
i førstegangskunderne, der skal 
overbevises om fordelene ved lea-
sing. Dem gennemgik KPMG også 
på fagsnakken:

• Lille førstegangsydelse gør 
det lettere for unge eller nye 
virksomheder at komme ind 
på bilmarkedet.

• Budgetsikkerhed – man ken-
der prisen per måned.

• Ingen risiko for kunden, selv 
hvis afgiften ændres.

• Ofte nyere bil, større driftssik-
kerhed og mere miljøvenlig.

Blandt ulemperne er der begræn-
sede antal modeller at vælge imel-
lem, og at der skal betales for eks-
traudstyr. Men lige nu ser det ud 
til, at fordelene for mange kunder 
trumfer ulemperne.

Leasing er for alle
Sammensætning af kundegrund-
laget blev også gennemgået på 
fagsnakken, og her var tenden-
sen klar. En stigende del af virk-
somheder leaser både varebiler 
og firmabiler. Det giver nemlig 
mindre kapitalbinding og gode 
muligheder for afskrivning.

Hvad de private kunder angår, er 
det måske ikke så underligt, at det 
især er i storbyerne, at leasing 
trækker. I København udgør lea-
singmarkedet for private hele 30 
procent, hvor det i Nordjylland ud-
gør 12 procent.

Det er især mænd, der leaser. Hele 
75 procent af leasingkunderne er 
mænd. Og så er leasingkunder 
unge. Det hænger godt sammen 
med nogle af de andre oplæg på 
branchedagene, hvor deltagerne 
fik fortalt, at fremtidens kunder kræ-
ver fleksibilitet – et krav som lea-
singkonceptet i høj grad opfylder.

Vores Autobranche

Rune Grøndahl,
partner hos KPMG Acor Tax
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Golf

Semifinalisterne til AutoBranchen 
Danmark Finans Open er fundet

// Nicolai Fiil, executive assistant i AutoBranchen Danmark

Efter de to indledende runder af 
AutoBranchen Danmark Finans 
Open 2019 på henholdsvis Mari-
agerfjord Golfklub og Skjoldenæs-
holm Golfcenter er de 34 semifi-
nalister fundet. 

AutoBranchen Danmark Finans 
Open 2019 blev skudt i gang den 
10. maj, da op mod 50 golfglade 
medlemmer af AutoBranchen 
Danmark var mødt op på Mari-
agerfjord Golfklub til den første 
af to indledende runder. Udover 
håneretten over de konkurreren-
de forhandlere var der også 17 
pladser til semifinalen i turnerin-
gen på højkant. 

Første runde blev vundet af Lars 
Sørensen fra Kinnerup Auto Kom-
mission A/S. Nummer to blev Den-
nis Lenbroch fra S&S Bilhus. Sid-

ste mand i top tre var Henrik Bø-
jer fra Pedersen & Nielsen Auto-
mobilforretning A/S.

Anden runde blev spillet den 29. 
maj på Skjoldenæsholm Golfcen-
ter, hvor 40 medlemmer var mødt 
op. Skiftende vindforhold og en 
svær bane testede deltagerne til 
det yderste, men på trods af blæ-
sten opnåede flere spillere en for-
nuftig score. 

Dagens suveræne vinder blev 
Lars Drejer fra P. Christensen for-
an Mark Stids-Jønsby fra Keld 
Hansen Bil A/S. Der var kamp om 
tredjepladsen, da Søren Hansen 
fra SMH Biler ApS og Jan Kron-
borg Madsen fra Pedersen & Niel-
sen Automobilforretning havde 
samme score. På grund af et la-
vere handicap blev Søren Han-

sen nummer tre. I hver indleden-
de runde var der 15 semifinale-
pladser til salgsdelen og to til ef-
termarkedet på højkant. 

Den 20. juni skal de 34 semifina-
lister til den eksklusive Great 
Northern bane ved Kerteminde. 
Over 18 huller skal de dyste om, 
hvem der skal have æren af at 
spille finalen. Bare det at deltage 
i finalen er en præmie i sig selv, 
da finalen spilles over to dage på 
Banco Santanders flotte bane i 
Madrid. 

AutoBranchen Danmarks årlige 
golfturnering er en tradition for 
mange golfglade medlemmer, der 
tæller både gengangere og nye 
talenter. De bidrager alle med 
højt humør og nyder muligheden 
for at netværke med hinanden.

Vindere fra Mariagerfjord Golfklub

Vindere fra Skjoldenæsholm golfklub
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DIN PARTNER PÅ AUTOGLAS

RING 70 12 55 55 
WWW.BILGLAS.DK

HVAD INDEHOLDER AFTALEN?
Udskiftning af for-, side- og bagruder samt 
reparation af stenslag

Du kan enten benytte Dansk Bilglas’ 25 afdelinger, 
eller få os ud til dig med  vores mobilservice

Mulighed for både statisk og dynamisk 
kalibrering af alle former for kameraer i forruder. 
Dette gælder på dit eller vores værksted

Maksimal fleksibilitet, vi benytter SIKA 
2-komponent lim ude på dit værksted, der 
gennemhærder til OEM styrke på kun 1 time

En hurtig og smidig service, hvor tilgængelighed 
er alfa og omega

“HUSK VI OGSÅ 
KOMMER UD 

TIL DIG!



Nyt fra samarbejdspartnere

Gjensidige Forsikring og AutoBranchen Danmark har længe 
haft et attraktivt forsikringssamarbejde
Nye tiltag på vej: Direkte salg via AutoDesktop og akademi til bedre forsikringsviden

AutoDesktop
I løbet af tredje kvartal bliver det 
muligt at sælge AutoBranchen 
Danmark Forsikringer via Auto-
Desktop. Hvis du bruger Auto-
Desktop i dag, kender du sikkert 
allerede mulighederne for at op-
rette forsikringer som et let tilvalg 
til bilsalget. På den måde flyttes 
processen for bilsalg og forsik-
ringssalg tættere på hinanden, og 
du slipper for at indtaste en del 
kunde- og bildata ind to gange.

Gratis mulighed for dig som 
ikke bruger AutoDesktop i dag!
Gjensidige, AutoBranchen Dan-
mark og AutoDesktop har sam-
men valgt at tilbyde en gratis løs-
ning til de medlemmer, der ikke 
bruger AutoDesktop i dag. Det 
betyder, at det er muligt, at få en 
special udviklet kampagne pak-

ke, der gør det muligt at sælge 
forsikringen sammen med bilen.

Herudover vil det selvfølgelig også 
være muligt at sælge AutoBran-
chen Danmark Forsikringer, selv 
om der normalt ikke kan sælges 
forsikringer via denne pakke. Læs 
mere om AutoDesktop på www.
biltorvet.as/autodesktop/ og spørg 
din Gjensidige partnerkonsulent 
om, hvordan du kommer i gang.

Gjensidige Car Insurance Aca-
demy
Det er med stor stolthed, at vi kan 
præsentere Gjensidige Car Insu-
rance Academy. Her får du grund-
læggende viden om AutoBran-
chen Danmarks forsikringsprodukt 
via 10 moduler. Du vil lære mere 
om forsikringssamarbejdet, lov-
givning, produktet og ikke mindst 

få salgsstøttende viden til din dag-
ligdag. Gjensidige Car Insurance 
Academy er blevet testet af ud-
valgte medlemmer, og responsen 
har været rigtig god. 

Uanset om du tidligere har solgt 
forsikringer eller er helt ny sælger 
af forsikringer vil du få udbytte af 
at gennemgå Gjensidige Car In-
surance Academy.

Efter gennemført test vil du være 
certificeret og få mulighed for at 
printe et diplom som bevis på din 
forsikringsviden.

Der er nu åbent for alle forhand-
lere på www.gjensidige-cia.dk. 
Kontakt din Gjensidige partner-
konsulent hvis du har spørgsmål 
eller vil hjælpes i gang.

Claus Manicus - Nordsjælland
claus.manicus@gjensidige.dk
mobil: 41 77 52 37

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

Se mere på www.autobranchensforsikring.dk
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Nyt fra samarbejdspartnere

Rude-teknik i en vild udvikling: ”Det gør 
det både spændende og motiverende at 
arbejde med biler og autoruder” 

Undersøgelser i markedet viser, at 
8-10 procent af den danske bilpark 
for nuværende skal have deres 
autoruder kalibreret, og inden for 
få år stiger det til 20-22 procent.

Efteruddannelse og investeringer 
i eksempelvis nye tavler er nød-
vendigt, men også dyrt og tids-
krævende. Dertil skal lægges et 
stadig større tastearbejde og ind-
sigt i FORSI. Samtidig ser vi, at 
prisen, som man får for test- og 
kalibreringsydelser, er faldet be-
tragteligt de sidste to år.

Dansk Bilglas A/S har investeret 
i uddannelse og udstyr og er der-
for glad for, at mange af Auto-
Branchen Danmark medlemmer 
benytter Dansk Bilglas A/S til re-
paration af stenslag og udskift-
ning af ruder samt kalibrering.

Vi foretager også mange udskift-
ninger, når pladesmeden eller me-
kanikeren er på ferie, eller der 
kommer et fremmed mærke ind 
på værkstedet.

Forhandlere og værkstederne har 
brug for fleksible løsninger, derfor 
fastholder vi en god balance mel-
lem egne værksteder og mobil-
service. Det giver en hurtig og 
smidig service.

Vores landsdækkende service 
omfatter 25 værksteder og 40 ser-
vicebiler. De er udstyret til at kun-
ne klare de fleste bilmodeller. Der-
udover har vi afdelinger og biler, 
som har lidt ekstra grej til de mere 
komplicerede modeller. 

”Der er noget nyt at lære hver 
eneste dag i denne branche. Så 
jeg vil da også gerne indrømme, 
at vi en gang i mellem står over 
for helt nye modeller og må træk-
ke på den store erfaring, vores 
samarbejdspartnere har inden for 
et bilmærke”, udtaler Eftermar-
kedschef Steen Nordstrøm Pe-
dersen og fortsætter, 

”Da mange er medlem af Auto-
Branchen Danmark, vil jeg be-
nytte lejligheden til takke for det 

gode samarbejde og denne for-
nemme service”

Derfor rebrander vi os
Som flere af jer måske har be-
mærket, er Dansk Bilglas A/S i 
gang med en rebranding. Vi har 
fået nyt logo og ny udsmykning af 
afdelingerne og på bilerne. 

Udover at bilerne er indrettet ef-
ter alle kunstens regler, er der 
også investeret i nyt værktøj til 
blandt andet udskæring af ruder, 
så det sker på den mest skån-
somme måde for både bilen og 
medarbejderen.

"Dansk Bilglas A/S er i en omstil-
lingsproces, og vi skal hele tiden 
udvikle os. Det kræver store in-
vesteringer", siger Direktør Tho-
mas Støvring Harbo.

”Vi gør det i første omgang ikke for 
at skabe bundlinje, men for at imø-
dekomme vores kunders behov. På 
sigt er det selvfølgelig også for at 
tjene penge”, fortsætter han.

Bilerne har fået et 
sjovt design, der har givet 

mange positive 
tilbagemeldinger
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VED DIN MAVE, HVAD DER SÆLGER BEDST, HVORNÅR? 
Din mavefornemmelse for bilsalg bunder nok i mange års erfaring. 

Nu kan du underbygge og blive klogere med fakta. 

AutoDesktop BI viser dine salgsdata overskueligt med lagkager, kurver og tal.

RAPPORTERING
Data opdateres tre gange dagligt. 
Styr efter nye trends, mens de sker. 

SAMTYKKE
Sortér jeres samtykker, så I kan 
målrette kampagner bedre. 

OVERBLIK
Se salgstal, prøvekørsler, tilbud, sælgerperformance mm., sorteret efter bilmærker, 
modeller og datoer på tværs af koncernens afdelinger. Opdag, hvad der sælger bedst om 
onsdagen i hvilke afdelinger, og om din mest aktive sælger også lukker flest handler.

Ring 88 82 62 60 eller skriv til kontakt@biltorvet.dk for at høre mere om 
AutoDesktop BI eller læs mere på biltorvet.as

AUTODESKTOP BI 
UNDERBYG MAVEFORNEMMELSE MED FAKTA 
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