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Konsernsjefen
har ordet
Vi har vært igjennom store utfordringer i 2020 med
permisjoner og leverandører som har hatt stengte
fabrikker. Alle i konsernet har bidratt til at vi har
håndtert Covid-19 pandemien på en glimrende måte.
Dette har ført til gode resultater for hele konsernet.
Salg og kundeopplevelser er ivaretatt på en god
måte, men det blir viktig å videreføre godt smittevern inntil pandemien er under bedre kontroll.
Det er imponerende hvordan alle ansatte har stått
på gjennom hele 2020, noe som har bidratt til at vi
har holdt våre posisjoner i de fleste markeder. Stor
takk for innsatsen.
Strømberg Gruppen leverte tidenes beste resultat
i 2020, til tross for de utfordringene vi har lagt bak
oss. Engasjerte medarbeidere er en forutsetning for
at vi lykkes.
Strømberg Gruppen skal være kjent som et initiativrikt
selskap, som bryr seg om sine medarbeidere og våre
medmennesker. Dette er viktig i vår forretning.
Dyktige og dedikerte medarbeidere er en nødvendighet for å kunne begeistre våre kunder.

I 2020 har vi gjennomført oppkjøp av Kokstaddalen
33 og 33 B, samt 50 % kjøp av Trucknor Tide Osterøy
AS. Vi ønsker alle våre nye ansatte velkommen til
Strømberg Gruppen.
Konsernet har i 2020 gjennomført flere IT-prosjekter
for å gjøre organisasjonen mer eﬀektiv, samt øke
konkurransefaktoren overfor våre konkurrenter.
Det er av kritisk viktighet at konsernet forsterker
arbeidet med utvikling av IT-struktur. Arbeidet er i
full gang og har høy prioritet.
I en tid hvor teknologiutviklingen går raskere enn
noen gang tidligere i historien, må vi være forberedt
på å håndtere betydelig usikkerhet også i årene som
kommer.
Konsernet forventer at 2021 også blir et godt år for
Strømberg Gruppen. Vi går et spennende neste år i
møte. Året 2022 fyller selskapet 110 år, og dette vil
bli feiret med alle ansatte. Vi håper alle har anledning
til å ta del i denne feiringen.
Lykke til med resten av 2021!

Per Gunnar Strømberg Rasmussen
Konsernsjef
Foto — Thor Brødreskift
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hvordan vi arbeider, styrer og tar avgjørelser samt
vår policy. Vi har siden den gang arbeidet med å
implementere disse nøkkelverdiene i virksomheten.
Strømberg Gruppen har i hovedsak seks virksomhetsområder. Disse omfatter påbyggervirksomhet,
forhandlervirksomhet av lastebil og buss, næringseiendom, shipping, sand og finans.

Trucknor AS eier totalt 10 Trucknor-selskap.
Geografisk er selskapene plassert langs kysten, fra
Stryn i nord til Arendal i sør, og består av hele 18
verkstedsanlegg. Det er totalt 295 ansatte i
Trucknor-selskapene, som samlet omsatte brutto
for 1 185,9 millioner kroner i 2020.

PÅBYGGERVIRKSOMHET

BUSNOR

VIRKSOMHETSOMRÅDENE

Påbyggerne er representert ved ARKA AS i Os
sør for Bergen, ARKA Rogaland AS, Rolands AS
på Mjåvann utenfor Kristiansand, Nor Slep AS i
Sandeord og Carbomix AS som har kontor i Oslo
og Bergen.
Bedriene produserer påbygg til lastebiler og
distribusjonskjøretøy. I tillegg importerer og selger
de kraner, betongtromler for montering på kjøretøy
og annet relevant utstyr.

Foto — Sindre Ellingsen

Dette er
Strømberg Gruppen
Strømberg Gruppen er en av Bergens
største virksomheter målt etter omsetning.

KONSERNET

I 1998 ble Strømberg Gruppen AS stiet og er
siden blitt betydelig utvidet. Konsernet er en av
Bergens største virksomheter målt etter omsetning.
Strømberg Gruppen sin kjernevirksomhet er
forhandlervirksomhet og verkstedsdri for Volvo
og Renault lastebiler og busser, eiendomsutvikling,
produksjon og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer
bybanebusser, investering, sand og shipping.
Selskapet har som mål å forbli en ledende
forhandler av Volvo og Renault lastebiler og busser.
I 2020 hadde konsernet en omsetning på 2,1 milliarder
kroner og et overskudd etter skatt på 141,7 millioner
kroner. Resultatet er påvirket av minoritetsinteressene
i konsernet, slik at det reelle resultatet for konsernet
er et overskudd på 140,9 millioner kroner for 2020.
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NØKKELVERDIER

Forretningsintegritet, redelighet og pålitelighet står
sentralt i Strømberg Gruppens verdier. Vi ønsker å
opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt.
Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, kvalitet og
miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og vi
jobber for en stadig kompetanse- og motivasjonsheving
hos den enkelte.
Kvalitetspolitikken vår skal oppnås gjennom kundeorientering, lederskap, medarbeidernes engasjement
og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er
blant våre grunnverdier, og miljøarbeidet skal være
gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess.
Strømberg boken «Normer, Verdier og Policy», som
første gang ble utgitt i 2009 og sist revidert i 2018,
forteller oss hva vi står for: verdiene våre – hvem vi
er og hvordan vi ønsker å fremstå, vår identitet og

Strømberg Gruppen — Årsrapport 2020

Nordic Last og Buss AS omsatte for brutto for
538,0 millioner kroner i 2020.

Påbyggerne har tilegnet seg god kompetanse og
utfører reparasjoner og service på produktene sine.
De har et utstrakt service- og reparasjonsnettverk i
hele landet og 24-timers døgnutrykkende servicebil.
I 2015 ble Nor Slep AS en del av konsernet gjennom
oppkjøp av 50 % av aksjene i selskapet. Ytterligere
25 % ble kjøpt opp i 2017 og resterende 25 % ved
årsskiet 2019/2020.
ARKA AS har også kontor sentralt i Oslo og en 50
% eierandel i Transrep AS som driver reparasjon,
service og bygging av mindre påbygg på samme
adresse. I 2020 hadde påbyggervirksomheten totalt
en omsetning før eliminering på ca. 386,7 millioner
kroner.

Busnor AS skal ivareta behovet for bussmateriell
som ikke finnes i Volvo sitt produktsortiment. I
første rekke tilbys miljøvennlige, kostnadseﬀektive
høykapasitetsbusser for bruk i de større byene.
Materiellet tilbys som alternativ til bybane og trikk,
men også for kapasitetsøkning på tungt belastede
bybusslinjer.
EIENDOM

Rasmussen Eiendom AS er en viktig aktør i markedet
med et utleieareal på ca. 100 000 m², hvor 50 leietagere er fordelt på 20 bygg.
Organisasjonen har hatt stabil vekst de senere år
som følge av rehabilitering av eldre bygg og
oppføring av flere nybygg. Bygningsmassen til
Rasmussen Eiendom består av både nye og gamle
bygg – av bygg vi selv har oppført, og bygg vi har
kjøpt. Felles for dem alle er at de er i svært god
stand.
SHIPPING OG REDERIVIRKSOMHET

Etter salget av VSM AS på slutten av 2018, er
konsernets eksponering mot shipping knyttet til
en strategisk aksjepost i selskapet Bio Feeder AS
og aksjer i Wilson ASA. I tillegg eier konsernet ett
skip gjennom datterselskapet Vaagebulk III AS.

VOLVO- OG RENAULT FORHANDLERVIRKSOMHET

Strømberg Gruppen er Norges største og Nordens
nest største Volvo- og Renaultforhandler og driver
forhandlervirksomhet innen salg og service av varebiler, lastebiler og busser gjennom Trucknor AS
(region 3) og Nordic Last og Buss AS (region 5).
Antall servicepunkt er meget godt utbygd i hele
forhandlervirksomheten, og med dyktige medarbeidere som yter kundene god service, er målet
en kontinuerlig utvikling av virksomheten og en
videreutvikling av kunderelasjonene.
Nordic Last og Buss AS består av 14 verkstedsanlegg fra Saltellet i sør til Nordkapp i nord og
Vadsø i øst. Nordic som har totalt 185 ansatte er
organisatorisk delt opp i to områder: Distrikt Sør og
Distrikt Nord, med hver sin daglige leder.

SAND

I 2011 overtok konsernet majoriteten i selskapet
Stormo Invest AS. Virksomhetsområdet er under
utvikling, men konsernet vil produsere ulike typer
sandholdige produkter. Sandtaket er et av de
største regulerte sandforekomstene i Norden.
FINANS

Advanced Asset Management AS står for
konsernets likvide investeringer. De senere årene
har konsernet bygget opp en portefølje med likvide
verdipapirer med moderat risiko.
Fremover skal porteføljen tilføres ytterligere årlig
kapital for å bygge forretningsområdet opp til å bli
en betydelig del av konsernet.
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innstilling fra styrene i de respektive konsernselskap
hvor investeringen(e) skal foretas.
De enkelte selskaper i konsernet og deres virksomheter er nærmere beskrevet i konsernets årsrapport.
3

FORTSATT DRIFT

4

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAP OG
KONSERNREGNSKAP

Morselskapets og konsernets regnskaper er avgitt
under forutsetning om fortsatt dri. Konsernet har
fortsatt en jevn og god utvikling innen de fleste
virksomhetsområdene. Styret regner med fortsatt
høy aktivitet og god lønnsomhet innen konsernets
forretningsområder i tiden fremover også. Styret
bekreer derfor at forutsetningen om fortsatt dri
er til stede.

Morselskapet Strømberg Gruppen AS har et resultat i 2020 etter skatt på kr 65,4 mill. kr. mot 65,4
mill. kr.i 2019. Det er inntektsført konsernbidrag og
utbytte med i alt kr 41,9 mill. I konsernets årsregnskap er konsolidering gjennomført i henhold til
oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner, internt
aksjeeie og mellomregninger er eliminert.
Fra venstre: Eldar Sætre, Dagfinn Heradstveit, Per Gunnar
Strømberg Rasmussen, Svein Andreas Strømberg Rasmussen
og Rolf Arne Rasmussen.
Foto — Thor Brødreskift

Styrets årsberetning
for 2020
1

SELSKAPET OG DETS VIRKSOMHET

Strømberg Gruppen AS er morselskap i konsernet
Strømberg Gruppen. Virksomhetene er inndelt i
forretningsområdene last og buss (Volvo og Renault
lastebiler og busser), næringseiendom, karosseri/
påbygg og shipping. I tillegg utøves det investeringsvirksomhet, hovedsakelig i noterte instrumenter,
gjennom et eget datterselskap. Strømberg Gruppen
har også interesser i en sand- og grusforekomst i
Lunde i Telemark.
Strømberg Gruppen AS har sitt forretningskontor
i Kanalveien 11 i Bergen. Virksomheten i morselskapet
består av oppfølging og utvikling av datterselskapene,
samt overordnet administrasjon av disse. Konsernet
driver forretningsområdet last og buss på Vestlandet og
Sørlandet, samt i de to nordligste fylkene. Påbyggervirksomheten drives i tillegg på Østlandet, og i
Sverige gjennom et svensk datterselskap.
Eiendomsvirksomheten er hovedsakelig lokalisert
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på Vestlandet og Sørlandet, foruten om én eiendom
lokalisert i Oslo som ble solgt på høsten 2020. Konsernet arbeider etter vedtatte strategiplaner og mål.
Disse følges tett opp så vel innen morselskapet som
av styrene i de enkelte datterselskaper.
Konsernet hadde i 2020 totale drisinntekter på kr
2 151 mill.
2

KONSERNET

Konsernet besto pr. siste årsskie av 40 selskaper,
hvorav seks direkte heleide datterselskaper, 32
selskaper i underkonsern, hvorav 27 heleide og 4
majoritetseide, samt strategiske poster i fem tilknyttede
selskaper som ikke inngår i konsolideringen.
Datterselskapene inngår i konsernets samlede
rapportering. Beslutninger av særlig viktighet, slik
som større investeringer, avgjøres med endelig
virkning av Strømberg Gruppen AS sitt styre etter
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gjeldsreduksjon er kr 101,4 mill., mens den bokførte
egenkapitalen i samme periode er økt med kr 109,1
mill. til kr 693,1 mill. Egenkapitalen utgjør 27,11 %
av den bokførte totalkapitalen i konsernet.
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var
kr 291,5, mill. mot kr 136,8, mill. i 2019. Avskrivninger samt ned- og oppbygging av lager av kapitalkrevende varer, økte kortsiktige fordringer og lavere
leverandørgjeld er en vesentlig del av forskjellen
mellom kontantstrøm og drisresultat.
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var
kr –122,5 mill. mot -159,8 mill. kr. i 2019.
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var
kr -144,9 mill. mot 37,1 mill. kr. i 2019.
Konsernets netto likviditetsbeholdning pr. årsskiet
var kr 128,2 mill. Likviditeten i konsernet har vært
god gjennom hele året.
Etter styrets oppfatning ligger det betydelige merverdier
i konsernets eiendommer og virksomheter. Styret
mener at regnskapet, konsernregnskapet og denne
beretning samlet gir et rettvisende bilde av konsernets
utvikling, resultat og stilling i henhold til norsk god
regnskapsskikk.

Konsernregnskapet er oppgjort med et overskudd
etter skatt på kr 141,8 mill. mot et overskudd på
kr 107,3 mill. i 2019. Konsernets drisinntekter er
kr 2 151 mill. mot kr 2 212 mill. i 2019. Reduksjon
i omsetning skyldes blant annet nedgang i salg av
nye lastebiler, som følge av lavere aktivitet grunnet
korona-pandemien. I omsetning og resultat for 2020
ligger salg av eiendomsselskapet Haraldrudveien 22
AS og Sandsliåsen 59 AS på til sammen 40,3 mill.
kr. Konsernet har hatt en tilfredsstillende resultatog aktivitetsutvikling innen samtlige forretningsområder.
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Volvo-delen av konsernet (last og buss) er fortsatt
en betydelig bidragsyter til konsernets resultat.
Påbyggervirksomheten opplever god aktivitet, og
viser en økning i resultat på 7,4 mill. kr. tross en
nedgang i omsetning.

Virksomheten som Volvo-forhandler, organisert
gjennom underkonsernet Trucknor AS, har vist en
jevn vekst siden starten i 1989. Styret anser virksomheten som godt rustet til å møte de stadige nye
utfordringene og den økte konkurransen bilbransjen
står overfor. Konsernet har som del av sin strategi å
satse videre innen last- og bussvirksomhet.

Innenfor forretningsområdet eiendom øker husleieinntektene totalt sett noe, men de eksterne
leieinntektene faller noe grunnet salg av eiendom.
Resultatet i 2020 er på nivå med 2019 om man ser
bort fra gevinster knyttet til salg av forannevnte
eiendomsselskap.
Netto investeringer i fast eiendom er økt med
kr 81,3 mill. I samme periode er den langsiktige
gjelden økt med 68,6 mill. kr. og avsetning til forpliktelser er redusert med kr 6,4 mill., mens kortsiktig gjeld er redusert med 172,7 mill. kr. Samlet

FREMTIDIG UTVIKLING MV

Konsernets eiendomsportefølje består av en godt
vedlikeholdt bygningsmasse. Flere av byggene er
av nyere dato, og de øvrige er betydelig oppgradert
gjennom de senere år. Selv om deler av bygningsmassen i dag er knyttet opp mot drien i egne
selskaper, anser styret utsiktene til ekstern utleie
også av disse objektene for gode, dersom det skulle
bli aktuelt. Samtlige eiendommer har en sentral
beliggenhet i etablerte næringsområder, og kan innredes fleksibelt. Det er tilhørende gode utearealer,
adkomst og parkering på alle eiendommene.

Påbyggervirksomheten er sterkt konkurranseutsatt og
markedet har gjennom de senere år vært i stadig
endring. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å bedre
eﬀektiviteten og lønnsomheten, bl.a. gjennom økt
standardisering, produktutvikling og rasjonalisering
av produksjonen. I tillegg har virksomheten, som en
del av sin strategi, fortsatt satsingen på salg av handelsvarer, rekvisita og tilbehør. Selskapets posisjon i
markedet er meget god og gjør påbyggervirksomheten i konsernet til en av de største aktørene i det nor-

Strømberg Gruppen — Styrets årsberetning
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ske markedet. Arbeidet med å integrere oppkjøpte
selskaper i konsernet fortsatte med full styrke i 2020.
Innen shipping har konsernet ett skip i balansen pr.
31.12.2020. Konsernet har en eierpost i Bio Feeder
AS, et tilknyttet selskap som eier og driver fem skip
som hovedsakelig transporterer fiskefôr. Konsernet
har også en aksjepost i Wilson ASA.

som solide og langsiktige. Bygningsmassen er som
nevnt til dels av nyere dato og for øvrig løpende
vedlikeholdt. Da eiendomsbransjen stadig profesjonaliseres og samtidig blir mer konkurranseutsatt,
arbeides det målrettet med å forbedre og utvikle
driskonseptene for best å kunne ivareta leietakernes forventninger og behov.

set. Det er gjennom året ikke registrert skader av
alvorlig karakter. Som følge av den pågående korona-pandemien, der konsernet har opplevd redusert
etterspørsel, har man i løpet av året sett seg nødt til
å gjennomføre permitteringer. I enkelte perioder
har man hatt inntil 62 mann permittert, både selgere,
mekanikere og administrativt ansatte.

Vurdert ut fra aktiviteten innen konsernets forretningsområder, samt stillingen og utsiktene for norsk økonomi,
anser styret konsernets fremtidige utsikter som positive
for samtlige forretningsområder, selv om det er
en iboende usikkerhet knyttet til vurderinger av
fremtidige forhold, særlig når det gjelder markedsforholdene. Eksempelvis er flere av konsernets
virksomheter avhengig av fortsatt konkurransedyktige og forutberegnelige innkjøpsbetingelser fra sine
hovedleverandører for å kunne betjene kundene på
best mulig måte.
Koronapandemien medfører at det er noe usikkerhet
knyttet til etterspørsel, aktivitetsnivå og inntjening i
perioden denne pågår.

For å oppnå best mulige betingelser til enhver tid, er
en større andel av konsernets låneengasjementer organisert som såkalte “låneballonger” med fornyelse i
løpet 1 – 5 år. Dette representerer en iboende finansiell risiko da de aktuelle selskapene relativt oe vil
være henvist til forhandlinger med långiverne om
refinansiering. Konsernet har imidlertid et meget
godt forhold til sine bankforbindelser og har så
langt ikke opplevd denne finansieringsformen som
spesielt risikofylt. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivå, men har inngått fastrenteavtaler
på deler av den langsiktige gjelden for å redusere
eksponeringen.
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Last og buss har i 2020 opplevd en noe svakere etterspørsel etter nye og brukte biler, mens ettermarked
har hatt god aktivitet. Ordreinngang til og med april
2021 er totalt sett tilfredsstillende.
Påbyggervirksomheten opplever hittil i 2021 noen
utfordringer knyttet til forventede forsinkelser på
levering av chassis. Dette kan medføre opphold i
produksjonen ut mot høsten, som kan bli vanskelig
å hente inn i gjeldende år. I tillegg har virksomheten
en utfordring med betydelige råvareprisøkninger,
som kan medføre lavere inntjening på allerede solgte
produkter.
Næringseiendom har stort sett kommet seg upåvirket
gjennom koronapandemien så langt. Leietakerne
består stort sett av større solide aktører.
I lys av koronapandemien overvåker styret og
administrasjonen situasjonen løpende, og vurderer
tiltak for å sikre en forsvarlig dri og finansiering.
Dersom koronapandemien fortsetter og medfører
lavere aktivitet er det styrets vurdering at konsernet
vil være i stand til å gjennomføre tiltak som tilpasser
kostnadsnivået til redusert aktivitet. Konsernet har
vært i samtaler med bank og fått godkjent utvidede
rammer for kassekreditt, som kan implementeres på
kort varsel. Videre følges selskapene i konsernet opp
i forhold til statens støttepakker. Styret er av den
oppfatning at også 2021 totalt sett blir et tilfredsstillende
år for konsernet.
6

OPPLYSNINGER OM FINANSIELL RISIKO

Investeringer i bygg og anlegg er finansiert gjennom
egenkapital og langsiktige lån. Leietakerne oppfattes
10

På denne bakgrunn anser styret den finansielle
risiko i eiendomsvirksomheten som akseptabel.
De øvrige virksomhetsområdene innebærer etter
styrets oppfatning ingen uvanlig eller vesentlig
finansiell risiko. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende, og dersom aktivitetsnivået lar seg
opprettholde slik styret forventer at det vil gjøre, vil
inntjening og evne til å betjene gjeld fortsatt være
god.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER

Strømberg Gruppen AS driver ingen forskningseller utviklingsaktivitet. Innen konsernet driver
datterselskapet ARKA AS kontinuerlig utvikling av
nye produktløsninger. For øvrig har virksomhetene
ikke i særlig grad vært involvert i forsknings- eller
utviklingsaktiviteter gjennom 2020.
9

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE MV

Av konsernets i alt 595 ansatte er 41 kvinner. Konsernet
har et bevisst forhold til likestilling mellom kjønnene.
Virksomheten i de arbeidsintensive selskapene innen
konsernet har imidlertid tradisjonelt sett vært
mannsdominert, og det samme gjelder rekruttering til
yrkene. Selv om man ved utlysning av stillinger har
oppfordret til søknader fra begge kjønn, er andelen
kvinnelige søkere derfor gjennomgående lav.
Konsernet praktiserer også etnisk likestilling. Alle
selskaper i konsernet følger prinsippet om lik lønn
for likt arbeid.
10

MILJØ

Det legges stor vekt på å forebygge og unngå forurensning så vel av det indre som av det ytre miljø.

Konsernet driver i samsvar med gjeldende regelverk
for håndtering av kjemikalier, oljeprodukter og
andre forurensende stoﬀer.
11

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
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AKSJONÆRER OG LEDELSE

Selskapets resultat på kr 65,4 mill. er foreslått disponert slik:
Avsatt konsernbidrag
kr 20,0 mill.
Økning av aksjeverdi i datterselskap
kr 20,0 mill.
Tilleggsutbytte
kr 32,0 mill.
Avsatt til annen egenkapital
kr 65,4 mill.
Overført fra annen egenkapital
kr 32,0 mill.
Sum disponert
kr 65,4 mill.
Det har ikke funnet sted endringer på eiersiden i
2020.
Styret har i 2020 bestått av følgende:
Dagfinn Heradstveit, styreleder
Per Gunnar Strømberg Rasmussen, styremedlem/
Konsernsjef
Svein Andreas Strømberg Rasmussen, styremedlem
Rolf Arne Rasmussen, styremedlem
Eldar Sætre, styremedlem
13

FORHOLD INNTRÅDT ETTER REGN SKAPSÅRETS SLUTT

Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets
slutt er inntrådt forhold av negativ betydning for
bedømmelsen av selskapet eller konsernet.

Konsernet har en konsernkontoordning som bidrar
til å sikre eﬀektiv kapitalutnyttelse og tilførsel av
kapital innen de respektive virksomhetsområder i
takt med varierende behov og krav til en god likviditetsstyring.
Som følge av import er deler av virksomheten i
en viss grad eksponert for valutasvingninger. De
aktuelle selskapene har etablert gode prosedyrer for
valutasikring for å kunne redusere denne eksponeringen.
7

ARBEIDSMILJØET

Arbeidsmiljøet innen konsernet betraktes som godt.
Konsernet sysselsatte pr. 31.12.2020 til sammen 595
ansatte, hvorav 3 i morselskapet. Det føres løpende
oversikt over sykefravær/ulykker og det er etablert
internkontroll for HMS i tråd med gjeldende regelverk for alle selskapene i konsernet. Sykefravær
innen alle konsernets selskaper har gjennom drisåret vært tilsvarende, eller i underkant, av gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. Som følge av
at alle selskaper i konsernet har en tett oppfølging
av sikkerheten, er skader og arbeidsuhell begren-
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Bergen, 22.04.2021

Dagfinn Heradstveit

Rolf Arne Rasmussen

Per Gunnar Strømberg Rasmussen

Svein Andreas Strømberg Rasmussen
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Eldar Sætre
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Resultatregnskap
Tall i hele tusen

Driftsinntekter og -kostnader

Noter

2020

2019

Salgsinntekter

12

2 004 349

2 095 418

Leieinntekter

12

71 270

78 127

Andre driftsinntekter

12

75 601

38 288

2 151 220

2 211 832

Sum driftsinntekter

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad

1 261 057

1 321 086

13

378 601

396 209

2

56 437

52 366

13

252 682

271 714

1 948 777

2 041 375

202 443

170 457

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Finansinntekter

14

25 908

20 237

Finanskostnader

14

58 290

54 667

-32 382

-34 431

170 061

1 36 027

28 292

28 724

141 768

107 303

Resultat av finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

9

ÅRETS KONSERNRESULTAT
Minoritetens andel

-831

-268

Majoritetens andel

140 938

107 571

Foto — Thor Brødreskift
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Balanse

Balanse

Tall i hele tusen

Tall i hele tusen

Eiendeler

Noter

2020

2019

ANLEGGSMIDLER

Egenkapital og gjeld

Noter

2020

2019

EGENKAPITAL

Immaterielle eiendeler

Innskutt egenkapital

Konsesjoner, patenter o.l.

2

472

0

Aksjekapital

10

1 260

1 260

Goodwill

2

37 039

46 070

Overkurs

10

2 795

2 795

37 511

46 070

Sum innskutt egenkapital

4 055

4 055

558 566

Sum immaterielle eiendeler

Opptjent egenkapital

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

2,7

1 419 083

1 340 314

Skip

2,7

43 751

47 641

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

2,7

179 115

174 720

1 641 950

1 562 675

Sum varige driftsmidler

Annen egenkapital

10

667 816

Minoritetens andel av annen egenkapital

10

21 245

21 414

689 060

579 980

693 115

584 035

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttede selskaper

4

35 860

Obligasjoner og andre fordringer

7

7 754

11 482

43 615

44 727

1 723 076

1 653 471

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

33 245
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

9

65 212

56 603

Andre avsetninger for forpliktelser

7

12 889

14 794

78 101

71 397

6,7

1 139 494

1 072 297

8

82 921

81 524

1 222 416

1 153 821

Sum avsetning for forpliktelser
OMLØPSMIDLER
Annen langsiktig gjeld

Varer
Varelager

5,7

354 215

489 647

Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

Fordringer
Kundefordringer

7

183 490

Andre fordringer

7

76 315

56 988

259 805

244 296

Sum fordringer

187 308

Investeringer
Markedsbaserte aksjer

3

Sum investeringer

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

6,7

296 023

477 148

Leverandørgjeld

7

94 914

79 051

Betalbar skatt

9

24 322

22 915

68 775

78 423

91 157

57 826

Skyldig offentlige avgifter

91 157

57 826

Utbytte
Annen kortsiktig gjeld

1 000

375

7

77 791

82 154

562 826

740 065

1 863 343

1 965 283

2 556 459

2 549 318

Sum kortsiktig gjeld

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

11

128 205

104 078

833 382

895 847

2 556 459

2 549 318

Sum gjeld
Sum omløpsmidler

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
SUM EIENDELER
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Kontantstrømoppstilling

Noter til konsernregnskapet

Kontantstrømmer

2020

2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

+/-

+/+

+/+/+/+/-

Resultat før skattekostnad

170 061

136 027

Periodens betalte skatt

-22 915

-16 985

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-43 342

-1 944

Ordinære avskrivninger

56 369

52 366

Endring varelager

135 432

-20 836

Endring kundefordringer

3 818

-32 706

Endring leverandørgjeld

15 863

-8 168

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-23 804

29 068

=

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

291 482

136 821

+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

116 037

6 946

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-202 542

-133 711

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetaling til minoritet

+/-

Verdiregulering av aksjer

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

0

-512

-7 854

-7 817

2 453

14 499

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-30 545

-39 198

=

Netto kontantstrøm fra innvesteringsaktiviteter

-122 451

-159 793

+

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
158 200

616 406

-89 606

-613 252

0

25 000

Utbetalinger av utbytte

-32 375

-25 400

Netto endring i kassekreditt

-181 124

34 304

-144 905

37 058

+
-

+/-
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NOTE 1 — REGNSKAPSPRINSIPPER

I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.

Konsolideringsprinsipp

Ikke opptjent inntekt som er knyttet til garanti- og
servicearbeid for solgte biler, er vurdert til antatt
kostpris for denne typen arbeid. Estimatet er beregnet på grunnlag av historiske tall for garanti- og
servicearbeid. Beløpet blir balanseført som utsatt
inntekt, og inntektsføres over garantiperioden.
Estimert forpliktelse knyttet til løpende reparasjonsavtaler er oppført under andre forpliktelser.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Tall i hele tusen

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

=

Netto endring i kontanter og kontantekv.

24 126

14 086

+

Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1

104 078

89 993

=

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

128 205

104 078
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Konsernregnskapet inkluderer Strømberg Gruppen
AS og selskaper som Strømberg Gruppen AS har
bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn
50 % av aksjene i selskapet og konsernet er i stand
til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Interne
transaksjoner, internt aksjeeie og mellomværende
mellom selskapene i konsernet er eliminert.
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring
av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som
er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i
konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll
oppnås og inntil kontroll opphører.
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har
betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den
finansielle og operasjonelle styringen. Tilknyttede
selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.
Inntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Leieinntekter inntektsføres over
leieperioden.
Anleggsmidler

Selskapet benytter full tilvirkningskost som
anskaﬀelseskost. Anleggsmidler balanseføres til
anskaﬀelseskost og nedskrives til virkelig verdi
når verdifallet forventes å ikke være forbigående.
Avskrivbare drismidler er i balansen oppført til
anskaﬀelseskost med fradrag for nedskrivninger og
ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.
Omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster
som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til
varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaﬀelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
opptakstidspunktet. Kundefordringer og andre
fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning for forventede tap. Avsetning for tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av
de enkelte fordringene.

Investering i aksjer

Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi. Anleggsaksjer er bokført til kostpris.
Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til
kursen på transaksjonstidspunktet. Kundefordringer
og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med
balansedagens kurs. Langsiktig gjeld i utenlandsk
valuta er ført opp med den høyeste kursen på
balansedagen og kursen ved låneopptak.
Estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som
har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.
Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er
beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av
de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier,
samt skattemessig underskudd til fremføring ved
utgangen avregnskapsåret. Utsatt skatt ved oppkjøp
beregnes til neddiskontert virkelig verdi.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det
er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.
Kontantstrømsoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og
andre kortsiktige og likvide plasseringer.
Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de
tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.
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NOTE 1 fortsetter
Konsernet består av følgende selskaper:

NOTE 2 — VARIGE DRIFTSMELDINGER OG IMMATERIELLE EIENDELER
Tall i hele tusen

Navn

Forretningskontor

Strømberg Gruppen AS

Bergen

Eierandel

Stemmeandel

Morselskap

Morselskap

Trucknor AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Akk.anskaffelseskost 1.1.

Trucknor Sogn og Fjordane AS

Sandane

100,00 %

100,00 %

Tilgang

Trucknor Hordaland AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Avgang til ansk. kost

Trucknor Haugesund AS

Haugesund

100,00 %

100,00 %

Akk. ansk.kost 31.12.

Trucknor Rogaland AS

Klepp i Rogaland

100,00 %

100,00 %

Samlede avskriv. 31.12.

Trucknor Kristiansand AS

Kristiansand

100,00 %

100,00 %

Samlede nedskriv. 31.12.

Trucknor Arendal AS

Arendal

100,00 %

100,00 %

Bokført verdi 31.12

Trucknor Førde AS

Førde

100,00 %

100,00 %

Nordic Last og Buss AS

Svolvær

100,00 %

100,00 %

Trucknor Setesdal AS

Evje

50,00 %

50,00 %

Årets ordinære avskrivning
Avskrivningssats

Bygninger

Tomter

Transportmidler

Driftsløsøre etc

Skip

1 296 813

224 310

47 956

238 261

50 854

142 958

25 000

16 641

10 451

-

80 779

5 792

11 591

899

-

1 358 991

243 518

52 007

247 812

50 854

175 520

95

24 171

185 499

7 102

912

4 283

-

-

-

1 182 559

239 140

28 836

62 313

43 751

20 441

-

6 137

16 937

3 890

30–99 år

-

5–8 år

5–15 år

25-30 år

Forskning
og utvikling Varemerke

Andre ikke
avskrivbare
driftsmidler

Mandal Last og Buss AS

Mandal

50,00 %

50,00 %

Busnor AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Arka AS

Os

100,00 %

100,00 %

Arka Rogaland AS

Klepp i Rogaland

100,00 %

100,00 %

Rolands AS

Kristiansand

75,00 %

75,00 %

Akk.anskaffelseskost 1.1.

135 987

725

1 800

78 331

Transrep AS

Oslo

50,00 %

50,00 %

Tilgang

-

472

-

7 19

Carbomix AS

Os

100,00 %

100,00 %

Avgang til ansk. kost

-

-

-

-

135 987

1 198

1 800

85 350

Goodwill

Nor Slep AS

Sandefjord

100,00 %

100,00 %

Akk. ansk.kost 31.12.

Nor Slep Svenska AB

Göteborg

100,00 %

100,00 %

Samlede avskriv. 31.12.

98 948

726

1 800

-

Rasmussen Eiendom AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Bokført verdi 31.12

37 039

472

-

85 350

Rasmussen Real Estate AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Fjøsangerveien 68 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Årets ordinære avskrivning
Avskrivningssats

Rasmussen Eiendom Åsane AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Heiane 4 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 52C AS

Bergen

50,00 %

50,00 %

9 030

-

-

-

5–12 år

10 år

10 år

-

Goodwill skriver seg fra følgende oppkjøp:
Goodwill

Avskrivningstid

1 782

10 år

789

5 år

Fjøsangerveien 70A AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 11 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Sogn Bilservice AS

Sandsliåsen 59 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

TS Påbygg AS

Kristian Birkelandsvei 5 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kanalveien 52C

1 088

5 år

Drift og Eiendomsforvaltning AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Nor Slep AS

7 649

10 år
10 år

Kanalveien 7 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Nordic Last og Buss AS

25 730

Møllevegen 8 AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Sum Goodwill

37 039

Galleri Lofoten AS

Henningsvær

100,00 %

100,00 %

Advanced Asset Management AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Karos Shipping AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Vaagebulk III AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Vaagebulk III KS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Stormo Invest AS

Lunde

Kokstaddalen 33 AS

51,00 %

51,00 %

Bergen

100,00 %

100,00 %

Kokstaddalen 33 B AS

Bergen

100,00 %

100,00 %

Truckpartner Rogaland AS

Bergen

100,00 %

100,00 %
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Avskrivningstid på 10 år er valgt fordi de oppkjøpte selskapene representerer investeringer med en langsiktig
horisont, og merverdien som ligger i en forventning om fremtidig inntjening er tilsvarende forventet å
opptjenes over flere år. En avskrivningstid på 10 år er vurdert å gi en fornuftig sammenstilling med de
tilhørende inntektene som genereres og inngår i konsernregnskapet.
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NOTE 3 — MARKEDSBASERTE AKSJER
Andre kortsiktige plasseringer i verdipapirer er vurdert til markedverdi.

NOTE 5 — VARER
Varer for videresalg er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Råvarer er verdsatt til anskaffelseskost, med fradrag for ukurans.

Bokført verdi

Markedsverdi

Børsnoterte aksjer

42 465

42 465

Andeler i verdipapirfond

48 692

48 692

-

-

91 157

91 157

Markedsbaserte obligasjoner

Sum

Varer i arbeid og ferdigvarer er verdsatt til full tilvirkningskost.

Regnskapsår
Regnskapsvaluta

399 897

Råvarer og deler

105 344

88 372

Sum varelager

NOTE 4 — INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER
Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden.
Andel resultat inngår som finansinntekt og -kostnad i konsernregnskapet.

Forretningskontor

2019

248 174

Varer under tilvirkning

Årets bokførte verdiendring er positiv og utgjør kr 3 286 015,-.

Eier- og stemmeandel

2020
Varer for videresalg

Avsetning for ukurans

Bio
Feeder AS

Trucknor
Firda AS

Kanalveien

Trucknor

Trucknor

Utbygging AS

Tide AS

Tide Osterøy

41,32 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

Austevoll

Førde

Bergen

Bergen

Osterøy

2019 *

2020

2020

2020

2020

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

Bio
Feeder AS

Trucknor
Firda AS

Kanalveien

Trucknor

Trucknor

Utbygging AS

Tide AS

Tide Osterøy

696

1 378

354 215

489 647

-10 746

-13 416

NOTE 6 — GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner

2020

2019

1 435 518

1 549 444

NOTE 7 — PANTSTILLELSER OG GARANTIER MV.
Merverdianalyse
Balanseført egenkapital på
kjøpstidspunktet

Sum

Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner
6 313

6 550

16 539

2 550

500

32 452

Henførbar netto merverdi

4 460

-

-

-

-

4 460

Anskaffelseskost

10 774

6 550

16 539

2 550

500

36 412

Andel årets resultat
Avskrivning henførbar merverdi

Årets resultatandel

Tilgang i perioden
Årets resultatandel
Kostprisjustering
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag)
Innbetalt/tilbakebetalt egenkapital i perioden

Balanseført verdi 31.12.

Trucknor
Firda AS

Kanalveien

Trucknor

Trucknor

Utbygging AS

Tide AS

Tide Osterøy AS

4 111

841

333

313

-363

5 234

63

-

-

-

-

63

4 174

841

333

313

-363

5 661

Kortsiktig gjeld kredittinstitusjoner

Sum

-

-

296 023

477 148

1 435 518

1 519 657

10 497

16 955

2 913

9 185

2 392

-

31 446

-

-

-

-

500

500

4 174

841

333

313

-363

5 298

-

-

-

-

-

-

-1 653

-800

-

-

-

-2 453

-

-

-

-

-

-

19 477

2 954

9 518

2 706

137

34 791
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10 525

Sum
Reparasjonsavtaler
Forpliktelser knyttet til reparasjonsavtaler inngår i avsetning for

8 689

12 829

andre forpliktelser

Eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld

Øvrig saldo på regnskapslinjen Investeringer i tilknyttede selskaper med kr 1 798 677 relaterer seg til
mindre langsiktige aksjeposter som behandles etter kostmetoden i konsernregnskapet, grunnet ikke
betydelig innflytelse.

20

2019
1 072 297

Øvrig langsiktig gjeld

Beregnet garantiforpliktelse inngår i annen kortsiktig gjeld

Bio
Feeder AS

Beregning av balanseført verdi 1.12.
Balanseført verdi 01.01.

2020
1 139 494

Garantier

* Tallstørrelser er pr 31.12.18 da endelige regnskapstall for 2019 ikke foreligger ved regnskapsavleggelsen.

Beregning av årets resultatandel

Gjeld som er sikret med pant

Varer
Debitorer
Fast eiendom
Driftsmidler
Skip

Sum

2020

2019

283 008

403 738

204 160

172 669

1 259 960

1 265 012

64 302

69 727

43 751

31 409

1 855 183

1 942 556

Øvre grense for konsernkonto er kr 340 000 000. Selskapene som omfattes av avtalen om konsernkonto har
kausjonert for forpliktelsen. Konsernet har også en kassekredittordning i tillegg til konsernkontoordningnen
med en øvre grense på kr 65 000 000.
Konsernet har langsiktige låneavtaler som er innrettet som «låneballonger» som fornyes regelmessig.
Konsernet har via Strømberg Gruppen AS stilt garanti for kassekreditt i Bio Feeder AS pålydende kr 5 000 000.
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Av selskapets langsiktige gjeld har følgende forfall/fornyelse innen 5 år:

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forfall/fornyelse 2020

877 145

Forskjeller som utlignes:

2020

2019

Forfall/fornyelse 2021

148 125

Anleggsmidler

404 915

329 932

12 375

Omløpsmidler

21 564

17 789

Forfall/fornyelse 2022–2024
Forfall om mer enn 5 år

Netto pensjonsforpliktelser

58 439

9

98

-25 722

-27 620

Gevinst og tapskonto

4 788

2 652

Balanseførte leieavtaler

4 550

5 661

-15 154

-10 582

394 950

317 930

65 212

56 603

Avsetninger for forpliktelser

Av konsernets øvrige langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner som ikke er innrettet som låneballonger,
forfaller kr 11 975 024 senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Underskudd til fremføring

Fordringer med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

2020

2019

7 754

11 482

Selskap

2020

2019

Gjeld til aksjeeiere i morselskap

81 174

77 570

Andre fordringer (anleggsmidler)

Sum
Utsatt skatt 4 %–22 %

NOTE 8 — ØVRIG LANGSIKTIG GJELD

Øvrig langsiktig gjeld

Sum øvrig langsiktig gjeld

1 747

3 954

82 921

81 524

Endringen i utsatt skatt i konsernbalansen fra 01.01.2020 til 31.12.2020 utgjør kr: 8 609 416. Forskjellen mot
endring i utsatt skatt i konsernets skattekostnad, samt midlertidige forskjeller forklares ved salg og fusjon av
datterselskaper i løpet av 2020.

NOTE 10 — EGENKAPITAL, AKSJEKAPITAL MV.
2020

2019

584 035

504 669

141 768

107 303

Lån renteberegnes i henhold til markedsmessige vilkår.
Kapital 1/1
Årets resultat

NOTE 9 — SKATT
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar selskapsskatt
Endring utsatt skatt

Årets totale skattekostnad

Netto inn- og utbetalt kapital fra / til minoritet

-

-2 189

Direkteført mot egenkapital ifm. omorganiseringer

-

-3 000

311

-2 373

2020

2019

22 537

22 915

Utbytte

5 755

5 809

28 724

28 724

Kursdifferanser

-1 000

-375

Tilleggsutbytte

-32 000

-20 000

Kapital 31/12

584 035

584 035

Aksjekapitalen i morselskapet består av 2 660 A-aksjer pålydende kr. 90,- og 11 340 B-aksjer pålydende kr. 90,-.
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad

2020

2019

170 061

136 027

Permanente forskjeller

-39 949

-6 759

Endring midlertidige forskjeller

-25 656

-25 108

Endring midlertidige forskjeller

-2 014

-

102 441

104 159

Grunnlag betalbar skatt
Skatt 22 %

22 537

22 915

Sum betalbar skatt

22 537

22 915

22 537

22 915

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik
Betalbar skatt på årets resultat
Betalbar skatt på tidligere år
Betalbar skatt fra oppkjøp

Sum betalbar skatt i balansen
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372

-

1 413

-

24 322

22 915

Morselskapets aksjonærer

Eierandel

Anne Sofie Invest AS

25 %

PGR Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Svein Andreas Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Rolf Arne Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

NOTE 11 — BUNDNE MIDLER
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 15 699 500,-
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NOTE 12 — SALGSINNTEKTER
Selskapene driver virksomhet innen påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøy, forhandlervirksomhet for
Volvo lastebiler og busser, shipping samt investeringer i og drift av næringseiendommer.

Pr. virksomhetsområde
Forhandlervirksomhet
Påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøy

2020
4 386

2019
876

Andre finansinntekter

16 577

18 009

2019

1 606 373

1 651 861

Agio

4 945

1 350

380 185

431 113

Sum

25 908

20 237

71 830

78 127

Innkrevde felleskostnader fra leietakere

11 440

13 026

Fraktinntekter shipping

6 029

3 041

75 363

34 663

2 151 220

2 211 832

Sum driftsinntekter

Posten finansinntekter er slått sammen av:
Renteinntekter

2020

Leieinntekter

Andre salgs- og driftsinntekter

NOTE 14 — SAMMENDRATTE POSTER

Posten finanskostnader er slått sammen av:
Rentekostnader

48 010

52 083

Andre finanskostnader

7 501

1 478

Disagio

2 779

1 105

58 290

54 667

Sum
Geografisk fordeling
Norge
Sverige
Andre

Sum

2 126 374

2 176 623

24 344

33 649

501

1 560

2 151 220

2 211 832

NOTE 13 — LØNNSKOSTNADER
Årets lønnskostnad består av

2020

2019

Lønninger

311 343

326 110

Folketrygdavgift

34 621

38 737

Pensjonskostnader

13 295

13 333

Andre ytelser

17 180

15 946

Styrehonorar

2 162

2 083

378 601

396 208

543

588

Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte

Ytelser til ledende ansatte

Daglig leder

Lønn

NOTE 15 — FINANSIELL MARKEDSRISIKO
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
Renterisiko
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende
rente. Maksimumsrammer for andel av gjeld med flytende rente er fastsatt. Låneporteføljen har i dag en
kombinasjon av flytende og fast rentebinding.
Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke
inngått avtaler i vesentlig utstrekning som reduserer denne risikoen pr. 31.12.2020.
Innkjøpsprisrisiko
Risiko for svingninger i innkjøpspriser sikres gjennom langsiktige avtaler om kjøp samt inngåelse av strategiske avtaler med leverandører og andre aktører i markedet.
Covid-19
Koronapandemien medfører usikkerhet knyttet etterspørsel. aktivitetsnivå og inntjening i kommende periode. Situasjonen overvåkes kontinuerlig, og nødvendige tiltak for å sikre en forsvarlig drift og finansiering
vurderes løpende.

2 003 987

Annen godtgjørelse

163 164

Revisor
Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte:
Lovpålagt revisjon
Teknisk bistand uttarbeidese av regnskap, noter mv.
Attestasjon ligningspapir / skatterådgivning
Andre tjenester

2020
3 188 557 eks. mva.
539 300 eks. mva.
471 000 eks. mva.
2 042 150 eks. mva.

Lån til daglig leder, aksjonærer og styret
Det foreligger ikke utestående lån til eller sikkerhetsstillelser til fordel for konsernsjef pr. 31.12.2020
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Strømberg Gruppen AS

Resultatregnskap
Tall i hele tusen

Driftsinntekter og driftskostnader
Annen driftsinntekt

Noter
6

Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad

14

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

2020

2019

15 161

13 642

15 161

13 642

5

0

5 668

5 635

3

13

36

6, 14

15 471

15 970

21 157

21 641

-5 996

-7 999

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap

76 999

62 225

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

2 389

2 398

Annen renteinntekt

3 369

1 530

0

16 199

Annen finansinntekt
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad

15

Annen finanskostnad

Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

13

1 844

2 149

7 881

6 766

1 705

0

71 327

73 437

65 331

65 439

-42

40

65 373

65 399

Avsatt konsernbidrag

20 000

20 500

Økning av aksjeverdi i datterselskap

20 000

20 500

Tilleggsutbytte

32 000

20 000

Avsatt til annen egenkapital

65 373

65 399

Overført fra annen egenkapital

32 000

20 000

Sum overføringer

65 373

65 399

ÅRETS RESULTAT
OVERFØRINGER
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Strømberg Gruppen

Strømberg Gruppen

Balanse

Balanse

Tall i hele tusen

Tall i hele tusen

Eiendeler

Noter

2020

2019

ANLEGGSMIDLER

Noter

2020

2019

EGENKAPITAL

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital
13

Sum immaterielle eiendeler

420

378

Aksjekapital

420

378

Overkurs

8, 9

1 260

1 260

8

2 795

2 795

4 055

4 055

Sum innskutt egenkapital
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

3

Sum varige driftsmidler

4 323

4 269

Opptjent egenkapital

4 323

4 269

Annen egenkapital

273 938

240 565

Sum opptjent egenkapital

8

273 938

240 565

Sum egenkapital

277 993

244 620

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i datterselskap

4

493 944

396 271

Lån til foretak i samme konsern

5

5 363

91 779

Andre langsiktige fordringer

5

3 952

4 674

Sum finansielle anleggsmidler

503 260

492 734

Sum anleggsmidler

508 003

497 370

GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

10

0

8 370

11

81 174

77 570

81 174

85 940

Sum annen langsiktig gjeld
OMLØPSMIDLER
Fordringer

Kortsiktig gjeld

Kundefordringer

6

1 091

2 058

Andre kortsiktige fordringer

6

53 987

90 645

Fordringer i konsernkontoordning

6

122 411

177 489

Sum fordringer

Gjeld til kredittinstitusjoner

10

200 457

294 222

Gjeld i konsernkontoordning

6

75 863

88 165

184 096

Leverandørgjeld

6

980

1 666

276 800

Skyldige offentlige avgifter

580

145

48 667

59 620

326 547

443 819

Sum gjeld

407 721

529 759

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

685 714

774 379

Annen kortsiktig gjeld
Bankinnskudd, kontanter o.l.

7

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

222 187

209

177 712

277 008

685 714

774 379

6, 12

Sum kortsiktig gjeld

Bergen, Norge — 22.04.2021

Dagfinn Heradstveit, styrets leder

Rolf Arne Rasmussen, styremedlem
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Per Gunnar Strømberg Rasmussen, konsernsjef

Svein Andreas Strømberg Rasmussen, styremedlem

Strømberg Gruppen — Balanse

Eldar Sætre, styremedlem

31
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Strømberg Gruppen

Kontantstrømoppstilling

Noter til regnskapet

Tall i hele tusen

Kontantstrømmer

2020

2019

65 331

65 439

-

-

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
+/+

+/+/+/+/=

Periodens betalte skatt
Tap/Gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

-

-

13

36

-

-5 499

Endring kundefordringer

967

2 206

Endring leverandørgjeld

-686

-339

-23 033

-75 573

7 346

-13 730

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

+/-

Endring langsiktig fordring

-

-

44 973

-

-263

-61 259

-

-

44 643

-61 259

+

Gevinst ved salg av aksjer og andeler

=

Netto kontantstrøm fra innvesteringsaktiviteter

+

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

3 604

35 103

+

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

48 799

27 687

-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-8 370

-360

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

-59 239

-

+

Netto endring i kassekreditt

-44 382

49 581

-

Utbetalinger av utbytte

-32 000

-20 000

+

Netto mottatt konsernbidrag

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

39 613

-17 026

-51 976

74 985

=

Netto endring i kontanter og kontantekv.

13

-4

+

Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1

209

203

=

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

222

209

NOTE 1 — REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og anbefalinger for god regnskapsskikk.
Inntekter
Selskapets driftsinntekter består av administrasjonshonorarer utfakturert til datterselskaper og
tilknyttede selskaper i Strømberg Gruppen konsern.
Inntektsføringen av administrasjonstjenestene skjer
i takt med at de ytes.
Anleggsmidler
Ikke avskrivbare anleggsmidler balanseføres til
anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi når
verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til
kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger.
Avskrivningene er fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid
Investering i aksjer
Aksjer og andeler i tilknyttede selskap og datterselskap er balanseført til anskaffelseskost. Ved
verdifall som ikke anses å være forbigående, er
aksjer og andeler nedskrevet til virkelig verdi.
Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre
fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventede tap. Avsetning for tap gjøres
på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.

Konsern
Selskapet inngår i konsernet Strømberg Gruppen AS,
og benytter de samme regnskapsprinsipper som
konsernet. Regnskapsprinsippene er ellers omtalt i
de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene
NOTE 2 — VIRKSOMHETSOMRÅDE
Strømberg Gruppen AS er morselskap i et konsern
bestående av i alt 39 selskaper.
Selskapets virksomhetsområde er i hovedsak
lokalisert til Sør-Norge.

NOTE 3 — VARIGE DRIFTSMIDLER

Inventar

Ikke avskrivbart
inventar

Datautstyr

Sum

709

4 269

599

5 578

Tilgang

-

-

67

67

Avgang til ansk. kost

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.

709

4 269

667

5 645

Akk. avskrevet

709

-

612

1 322

0

4 269

0

4 323

0

-

13

13

20 %

-

20 %

Anskaffelseskost 01.01.

Bokført verdi 31.12.

Ordinær avskrivning i %
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd og andre kortsiktige og
likvide plasseringer.

Tall i hele tusen

Årets ordinære avskrivning

32

Skatt
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring
i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på
alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er
beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det
er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.
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NOTE 4 — DATTERSELSKAPER, TILKNYTTET SELSKAP M.V.
Aksjer i norske datterselskaper og tilknyttede selskaper er bokført til kostpris.

NOTE 7 — BUNDNE MIDLER
Innskudd bankkonto skattetrekk utgjør kr 222 187,NOTE 8 — EGENKAPITAL

Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor
Rasmussen Eiendom AS

01.12.1997

ARKA – Andr. Rasmussen Karosserifabrikk
Advanced Asset Management AS
Trucknor AS

24.08.2005
23.11.2004

Eierandel/
stemmeandel

Selskapsresultat

Selskapets
egenkapital

Kanalveien 11, Bergen

100 %

24 289

410 538

Industriveien 11, 5210 Os

100 %

5 288

57 549

Kanalveien 11, Bergen

100 %

5 499

113 902

Fjøsangerveien, Bergen

100 %

34 623

105 027

100 %

2 017

98 243

51 %

-571

-2 985

100 %

3 607

16 279

Karos Shipping AS

14.07.2006

Kanalveien 11, Bergen

Stormo Invest AS

25.03.2011

Skogmovegen 1, 3825 Lunde

Busnor AS

23.08.2013

Kanalveien 11, Bergen

Egenkapital 01.01.

2020

2019

244 620

199 221

Årets resultat

65 373

65 399

Tilleggsutbytte

-32 000

-20 000

Egenkapital 31.12.

244 620

244 620

NOTE 9 — AKSJONÆRER
Aksjekapitalen består av 2 660 A-aksjer pålydende kr. 90,- og 11 340 B-aksjer pålydende kr. 90,-.
Det er bare A-aksjene som har stemmerett.
Selskapets aksjonærer er

Eierandel

Anne Sofie Invest AS

25 %

PGR Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Svein Andreas Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

Rolf Arne Invest AS

25 % — Aksjonæren er representert i styret

NOTE 5 — FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN 1 ÅR
NOTE 10 — PANTSTILLELSER OG GARANTIER

2020

2019

Lån til foretak i samme konsern

5 363

91 779

Gjeld som er sikret med pant

Amdre langsiktige fordringer

3 952

4 674

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

2020

2019

0

8 730

200 457

294 222

Selskapet har deler av langsiktige låneavtaler innrettet som “låneballonger”
som fornyes regelmessig.

NOTE 6 — TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED KONSERNSELSKAP
Transaksjoner

2020

2019

I posten driftsinntekt inngår salgsinntekter fra datterselskap

15 161

13 642

I posten annen driftskostnad inngår husleie, administrasjonskostnader mv. fra datterselskap

3 199

2 758

Gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt:
Gjeld til kredittinstitusjoner: 0,Selskapet kausjonerer solidarisk for konsernkonto med totallimit 340 MNOK.

Selskapet har stilt selvskyldnerkausjon for lån tatt opp i datterselskapene:
For konserninterne finansrelaterte transaksjoner vises det til note 15.

Rasmussen Eiendom AS (med døtre), pålydende 1 170 MNOK
Trucknor AS, pålydende 46,5 MNOK

Mellomværende

2020

2019

I posten kundefordringer inngår fordring på datterselskap

1 091

2 058

51 110

85 763

46 390

24 183

I posten andre fordringer inngår fordring på datterselskap
I posten annen kortsiktig gjeld inngår gjeld til datterselskap
I posten leverandørgjeld inngår gjeld til datterselskap
Gjeld i konsernkontoordning
Fordringer i konsernkontoordning

For øvrige mellomværender med konsernselskap vises det til note 5.
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8

75 863

88 166

122 411

184 096

Trucknor Hordaland AS, pålydende 9,1 MNOK

Selskapet har stilt garanti for kassekreditt i Bio Feeder AS pâlvdende 5 MNOK
NOTE 11 — ØVRIG LANGSIKTIG GJELD
Beløpet gjelder innlån fra morselskapets aksjonærer. Lån renteberegnes i henhold til markedsmessige vilkår.
NOTE 12 — ANNEN KORTSIKTIG GJELD
2020

2019

Påløpte kostnader

1 750

1 510

Avsatt feriepenger

402

405

Gjeld til konsernselskap

26 390

36 830

Skyldig konsernbidrag

20 000

20 500

Avsetninger

Sum
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375

48 667

59 620
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NOTE 13 — SKATT

NOTE 14 — ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MV.

Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnader er knyttet til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Nedenfor er det gitt en
spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller

Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønn
Styrehonorar

820

750

Folketrygdavgift

649

689
205

2020

2019

Pensjonskostnader

208

65 439

Andre personalkostnader

352

315

-65 522

-65 571

Sum lønnskostnader

5 668

5 635

3

3

192

132

-

-

Ytet konsernbidrag

-

-

Anvendelse av fremførbart underskudd

-

-

Grunnlag betalbar skatt

-

-

Betalbar skatt 22 %/22 %

-

-

Gjennomsnittlig antall ansatte

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon. Selskapet har etablert en
innskuddspensjon som tilfredsstiller kravene i denne lov.
Godtgjørelser

Daglig leder

Styret

2 004

820

Lønn og honorarer

Forpliktelser knyttet til reparasjonsavtaler inngår i avsetning for

Annen godtgjørelse

andre forpliktelser

Utbytte

Netto negative forskjeller
Utsatt skattefordel (22 %/22 %)

-158

-206

-1 750

-1510

-

-

-1 908

-1 716

-420

Skattekostnadene i resultatregnskapet består av:
Betalbar skatt
Avregning betalbar skatt fra tidligere år

163

Lån til daglig leder mv.
Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder utgjør kr 0,- pr 31.12.2020.

Midlertidige forskjeller pr. 31.12. er knyttet til:
Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser

-378

2020

2019

-

-

-

69

Endring utsatt skatt

-42

-29

Årets skattekostnad

-42
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Revisor
Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte:
Lovpålagt revisjon

451

Teknisk bistand utarbeidelse av årsregnskap

97

Teknisk bistand utarbeidelse av ligningspapirer

43

Øvrig skatterådgivning

26

Andre tjenester utenfor revisjonen

Årets totale skattekostnad

2020

2019

441

NOTE 15 — SAMMENDRATTE POSTER
Posten annen rentekostnad består av:
Renter på konsernkassekredittkonto
Renter på langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Avstemming skattekostnad og skatt beregnet med nominell
skattesats:

2019
3 675

65 331

Grunnlag betalbar skatt før fremførbart underskudd

Driftsmidler

2020
3 639

Renter aksjonærer
Andre rentekostnader

2020

2019

4 854

5 141

242

255

2783

1 354

2

15

7 881

6 766

-42

40

Skatt beregnet med nominell skattesats (22 %)

14 373

14 397

Avvik

14 415

14 357

NOTE 16 — FINANSIELL MARKEDSRISIKO
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.

14 415

14 426

-

-69

14 415

14 357

Renterisiko
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende
rente. Maksimumsrammer for andel av gjeld med flytende rente er fastsatt. Låneporteføljen har i dag en
kombinasjon av flytende og fast rentebinding.

2020

2019

-

-

Avvik forklares med:
Skatt på permanente forskjeller 22 %
Avregning betalbar skatt fra tidligere år

Sum forklaring
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag

-

-

Sum betalbar skatt

-

-
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Sum annen rentekostnad

Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer en indirekte økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke inngått avtaler som
reduserer denne risikoen pr. 31.12.2020.
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Påbygg

• ARKA AS
• ARKA Rogaland AS
• Nor Slep AS
• Rolands AS
• Transrep AS
• Carbomix AS

PÅBYGG
Konsernet har de siste årene satset stort
innen påbyggervirksomhet. I dag har vi
den største påbyggersammenslutningen
i landet.
Forretningsideen er salg av kvalitetspåbygg til transportmarkedet
gjennom egenproduksjon og import. Vi skal være en ledende
produsent og leverandør av tidsriktige produkter som oppfyller
våre kunders strenge krav til HMS, drisstabilitet, praktisk
bruk og design.
Vi er i stand til å tilby komplette løsninger gjennom våre
selskapers ulikheter og unikheter. Selskapene representerer et
stort antall europeiske kvalitetsprodusenter, som samlet leverer
det meste av utstyr som kan monteres på rullende materiell.
For best mulig utnyttelse av vår produksjonskapasitet har vi
stort fokus på felles design. I Norge har vi totalt tilgang til
produksjonslokaler på 9 300 kvm og totalt 20 byggeplasser
som gir mulighet til å produsere 350 påbygg pr. år. Vår maskinpark
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og konstruksjonsavdeling gjør at
vi har utstrakt egenproduksjon, noe
som gir en sømløs produksjonsflyt
og gode leveringstider.
Ved behov har alle våre bedrier
mulighet for å øke kapasiteten.
Slik skal vi til enhver tid kunne
dekke våre kunders behov for
produkter.Vi har stort fokus på
service- og ettermarked, da vi

vet at våre kunder forventer høy
drissikkerhet og rask levering.
Vi har derfor et godt utbygget
servicenettverk over hele Norge,
og flere av våre selskap tilbyr både
24-timers vakttelefoner og egne
reiseteam.
Vi har lang historie innen norsk
påbyggervirksomhet og kvalitet.
Tradisjon og håndverk er viktig

for oss å ivareta, eller som vi sier:
“Vi var her i går, vi er her i dag, og
vi lover vi skal være her i morgen.”
Det stilles økende krav til kvalitet
og HMS. Vi har derfor iverksatt
en plan for å innføre ISO 9001 og
ISO 14001. ARKA fikk godkjent
disse to sertifikatene i 2020. Rolands
og Nor Slep skal godkjennes i
løpet av 2021.

Nøkkeltall
2020

2019

Sum driftsinntekter*

NOK mill

386,7

433,8

Driftsresultat

NOK mill

11,2

2,4

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

17,1

1,4

Driftsmargin

%

2,9

0,5

* Tall før elimineringer
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Foto — Sindre Ellingsen

Foto — Sindre Ellingsen

ARKA AS
Vi satser tungt og leverer skreddersydde og komplette
transportløsninger.
ARKA leverte også i 2020 et positivt resultat. Året
ble annerledes på mange måter. Koronapandemien
har påvirket oss, har medført permitteringer og
utsettelser av prosjekter. Heldigvis har vi unngått
smitte i “eget hus”, men omfattende smitteverntiltak
har vært både nødvendig og krevende å innføre.
Vi er stolte over at vi høsten 2020 ble ISO sertifisert
etter standardene ISO 9001 og ISO 14001. Det var
et ressurskrevende arbeid, men nødvendig for at
vi skal heve vår kvalitet i alle ledd. Revisjonen ble
gjennomført uten avvik, og det er gledelig at vi
etter kort tid ser forbedringer på flere områder.
Salgsavdeling i Oslo, ARKA Øst, klarte dessverre
ikke å fortsette sin gode trend fra oppstartsmånedene.
Sviktende salg, som en direkte følge av koronapandemien,
ledet til påfølgende permitteringer. Ved utgangen
av 2020 ble drien ved avdelingen, i samråd med de
ansatte, besluttet avviklet.
MARKEDET

Skapproduksjonen har gjennom 2020 fått et positivt
40

lø. ARKA opplevde god ordretilgang og gikk inn
i 2021 med en god ordrereserve. Vi har et bredt
kundespekter og leverer til hele landet merkeuavhengig.
Det forventes vekst i distribusjonssegmentet basert
på gode produkter med lang levetid - og høy kvalitet.
ARKA har en stabil markedsandel på ca. 10 % av
det totale kranmarkedet i Norge, og en andel på ca.
15 % i de segmentene hvor vi satser tyngst. EFFER
lanserte i siste kvartal en rekke nyheter som vi ser
frem til å få ut i markedet.
Nybilsalget hadde i 2020, som forventet, en nedgang
fra 2019. På tross av dette har vi hatt grei ordretilgang
i alle segmenter. Produksjonen har gått for fullt
gjennom hele året bortsett fra 6 uker i april hvor
råvareleveransene stoppet opp.
ARKA har en stor portefølje av trofaste kunder
innenfor alle segmenter som repeterende anskaﬀer
produkter fra oss. Det arbeides kontinuerlig med å
ivareta disse på en best mulig måte, samtidig som vi
aktivt jobber for å skaﬀe nye kunder.
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I 2020 har vi redusert bemanningen noe. Dette har
skjedd gjennom naturlig avgang og innleiestopp.
Slik har vi unngått oppsigelser. Vi har uteksaminert
2 lærlinger i 2020, og begge har fått tilbud om fast
arbeid i vår produksjon som begge takket ja til.
ARKA er en godkjent lærlingebedri gjennom
NHO. Totalt er det 52 ansatte i ARKA.
Selskapet har et stort fokus på HMS, og vi har
ikke hatt noen alvorlige skader i 2020. Arbeidet er
målrettet med god opplæring på maskiner, sikker
bruk av verktøy og verneutstyr. Dette gir resultater.
Vi innførte i 2019 en forenklet LEAN produksjon
som ble videreført i 2020 - og vi ser gode resultater,
spesielt på skapavdelingen.
Produksjonsutnyttelsen er opp mot 100 %. Det
produseres 2-3 skap samtidig som 12 mekaniske
påbygg. Vi leverte rundt 150 nye påbygg i 2020.

UTVIKLING

Vårt ettermarked består av 10 medarbeidere som
gjennomfører alle typer reparasjoner. De ansatte har
tilgang til 7 løp som i stor grad har vært i produksjon.
Ettermarkedet har en høy produktivitet, og arbeidstilgangen var i 2020 økende. Vi er stolte av å være
en foretrukket leverandør av ettermarkedstjenester
for et stort antall av transportører.
Det har i 2020 vært begrenset med relasjonsbyggende
kundeaktiviteter. ARKA deltok sammen med
Trucknor og Nordic Last og Buss på den årlige
karavanen, som i år strakk seg over 4 uker.
Arrangementet var en suksess hvor vi fikk vist frem
våre produkter til et bredt publikum.
Selskapet går inn i 2021 med en grei ordrereserve og
det legges opp til en stabil produksjon gjennom året.
Arbeidet med å optimalisere utnyttelsen av
produksjonskapasiteten videreføres med fullt fokus.
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Foto — Kalle Punsvik

ARKA Rogaland AS

Nor Slep AS

En viktig og foretrukken leverandør av komplette transortløsninger
til lastebilvirksomhetene i Rogaland.

Fra oppstarten i 1983 har Nor Slep utviklet seg til å bli Norges ledende
leverandør av hengere og lastbærere til tyngre kjøretøy.

ARKA Rogaland leverer kran- og planpåbygg, samt
krokløere til lastebiler. I 2020 økte vi produksjonen
av slike påbygg. Omsetningen består hovedsakelig
av ettermarkedstjenester og egenproduksjon.

Nor Slep AS er en av Norges største produsenter av
hengere og lastbærere til tyngre kjøretøy. Våre produkter, som utvikles og konstrueres i Sandeord,
produseres hos våre samarbeidspartnere i Polen.
Nor Slep importerer også hengere fra produsenter i
Tyskland og Spania. Vi har et sterkt fokus på
kvalitet og utvikling av våre produkter, og er opptatt
av at de til enhver tid skal tilfredsstille de krav
norske myndigheter setter til denne type utstyr.

TILPASSET PRUDUKSJON

ARKA Rogaland produserer påbygg som er solgt
fra salgsavdelingen på ARKA. Det er produsert
påbygg som er tilpasset produksjonsfasilitetene på
anlegget. Halvfabrikat er utført hos ARKA slik at
monteringen på anlegget skal bli best mulig. Denne
omleggingen har ført til at antall timer i produksjonen
har gått ned, som igjen har ført til bedre resultat.
En viktig del av dette er at man får produsert gjentagende produkter. De ferdige produktene har vært
levert med meget høy leveringspresisjon, som igjen
har ført til fornøyde kunder.
ISO SERTIFISERING

Det planlegges å innføre ISO 9001 og 14001 i 2022.
Gjennom hele 2021 vil det bli jobbet med tilpasninger
til sertifiseringen.
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MERKEVARER

I vår portefølje fører vi gode og sterke merkevareprodukter som EFFER, Multili og Zetterberg.
Slik møter vi de fleste krav og dekker de fleste
behov som våre kunder måtte ha i så å si alle
bransjer. I 2020 har vi innført kompetanseheving
innen service/reparasjon for HIAB kraner og CIFA
betongutstyr. På sikt vil dette gi ettermarked økt
tilgang på arbeid. Ved å øke kompetansen øker vi
samtidig konkurranseevnen.
GODE UTSIKTER

Ordrereserven ved utgangen av 2020 var svært
tilfredsstillende. En fin blanding av kran- og
krokpåbygg. Vår målsetting er å være kundens
førstevalg. Ved å ha den beste kompetansen, de
mest produksjonseﬀektive lokalene og de sterkeste
merkevarene er utsiktene for det kommende året
meget gode.
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2020 har vært et år med redusert aktivitet på grunn
av koronapandemien. Våre ansatte har gjort en
formidabel innsats, og sørget for at vi opprettholder vår markedsposisjon og øker våre marginer til
tross for redusert omsetning. Nor Slep ble heleid
av Strømberg Gruppen . Vi har gjennom store
deler av året jobbet med å tilpasse oss til Strømberg
Gruppens systemer. Samtidig har vi jobbet med å
gjennomføre igangsetting av nye systemer innenfor
CRM, timeregistrering og produksjonsplanleggen.
Sykefraværet er meget lavt, og dette tyder på at
våre ansatte trives på jobb. Vi er en gjeng dedikerte

og engasjerte mennesker, med høy arbeidsmoral og
som er tilgjengelige for våre kunder «nesten» døgnet
rundt. Nor Slep sitt hovedmarked er anleggssektoren
med tipp/dumper, maskinhengere samt krokløsninger.
Vi leverer også gode løsninger innenfor container- og
semitrailer markedet. Våre merkevarer er Nor Sleps
egne produkter Gullkant, Quadro og Trio samt
produkter fra våre samarbeidspartnere KH-Kipper,
Feber, Rojo og Fliegl konsernet. Nor Slep er hele
tiden åpen for nye løsninger som kan utnytte et
skiende regelverk, og legge til rette for at våre
kunder til enhver tid skal ha mest mulig optimalt
utstyr. I 2020 introduserte vi et nytt produkt
innenfor asfalt segmentet. Dette fikk en treg start
på grunn av koronasituasjonen som ledet til svikt i
investeringer innenfor asfalt utstyr.
Vårt datterselskap Nor Slep Svenska AB hadde
et middels godt år i 2020. Gjennom 30 år har de
opparbeidet et godt rykte basert på gode tekniske
løsninger, kvalitet og god oppfølging av kundene.
Vi har derfor klart å opprettholde vår markedsandel gjennom et vanskelig år, og er godt fornøyde med dette.
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Rolands AS

Transrep AS

Helt siden 1942 har Rolands opparbeidet
godt renommé og stor tillit som påbygger.

ARKA AS eier 50 % av Transrep AS,
som er ARKA sin avdeling i Oslo.

Rolands jobber for å være en solid aktør i markedet
og en betryggende støttespiller for våre kunder. Vi
arbeider aktivt for å selge riktig utstyr til riktig bruk,
og bistår i dag med bred kompetanse på ettemarked
og påbygg.
Året ble preget av koronapandemien, og våren 2020
ble Rolands for første gang nødt til å permittere. Vi
har derimot hatt god tilgang på salg og nybygg, men
opplevde nedgang på ettermarkedet. Høsten 2020
hadde vi god tilgang på bygging og montering av
brøyteutstyr, og dette tilførte ettermarkedet arbeid.
Høsten 2020 inngikk Rolands en avtale med 2 store
aktører om reparasjon og vedlikehold av slamsugere
og feiebiler. Kundene har en bilpark på over 40
biler, og vi styrker dermed ettermarkedet og utvider
kompetansen. I tillegg har vi ved utgangen av året
en god ordrereserve.
Vi har hatt stort fokus på smittevern, og har ikke
hatt koronasmitte på arbeidsplassen. Produksjonen
og ettermarkedet har derfor gått som normalt i året.
2020 ble startfasen for ISO sertifisering, og Rolands
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skal i løpet av 2021 bli ferdig sertifisert i henhold til
ISO 9001 kvalitet og 14001 miljø. Vi vil med dette
styrke vår kvalitet og øke fokus på miljø, kundetilfredshet og eﬀektivitetsstyring.
BEMANNING

Rolands ansatte våren 2020 to nye mekanikere og
økte bemanningen til tretten ansatte. Bedrien har
også økt det faglige nivået. Det tilrettelegges stadig
for mer nettbaserte kurs, og vi planlegger for økt
kompetanseheving i 2021.

Rolands ønsker å være en ledende aktør for fremtidens
kjøretøy og påbygg når det gjelder elektriske bilerog påbygg som er en del av fremtidens teknologi.
Rolands har en fleksibel organisasjon, som enkelt
kan tilpasse seg endrede behov i bransjen.
Vårt motto er kundetilfredshet, kvalitet, kompetanse
og produktutvikling.

Pr. 2020 har vi ikke lærlinger i bedrien, men har et
sterkt ønske om å legge til rette for nye.
I våre lokaler har vi laget nytt konferanserom, hvor
vi vil arrangere temamøter med ulike kundesegmenter. Dette blir et samarbeid med Trucknor og
andre samarbeidspartnere. Rolands ønsker å løe
kompetansen blant bileiere og sjåfører i form av
dokumentert opplæring og forebyggende tilsyn av
påbygg.
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Transrep sitt hovedvirksomhetsområde er service og
reparasjoner av kjølemaskiner og påbyggerprodukter.
Selskapet driver verkstedsvirksomhet etter «Drop in»
prinsippet, som medfører varierende arbeidstilgang.
Været utgjør en viktig faktor der kald vinter og varm
sommer fører til god tilgang på arbeid.
Året som har gått har vært utfordrende med hensyn
til tilgang på arbeid. Korona situasjonen har vært
merkbar i Oslo-området. Mange stengte hoteller og
restauranter som ikke hadde behov for samme volum
av varer og tjenester. I tillegg har vi hatt utfordringer
med ansatte som har vært i karantene.
Transrep har både små og store kunder – blant annet
TINE, Bring og PostNord. Dette krever at selskapet
har stor fleksibilitet, blant annet har vi to 24-timers
vaktbiler som stadig er på oppdrag.

Foto — Tove Lise Mossestad

Selskapet har flest utrykninger pr. år sammenlignet
med de andre selskapene i konsernet. Grunnen til
dette er at vi opererer i hele Østlandsområdet.
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Carbomix AS
Nytt kompletterende tilskudd til
forretningsområdet Påbygg.
Carbomix ble etablert mai 2019, og er et handelshus
som skal selge og ivareta produkter produsert i
Italia. Produktene er basert på betongpåbygg fra
CIFA, som er en av de største leverandørene av alle
typer påbygg til transport og pumping av betong i
Europa.
2020 var selskapets første hele drisår, og aktiviteten
har vært god. Kurs og opplæring av ansatte ble avbrutt
da koronapandemien brøt ut i mars. Dette har medført ernundervisning og mye selvlæring. Vi er etter
forholdene nå godt rustet for de fleste oppdrag.
I Norge har CIFA tradisjonelt solgt mest pumpemixere. Carbomix har til hensikt å opprettholde
dette salget, og øke antall rene mixer påbygg. CIFA
leverer også noen av de mest avanserte pumpebilene
i Europa. De er ledende innen slike påbygg, mye på
grunn av vekt optimalisering. Dette klarer de ved å
levere rørsystemet i carbonfiber.

Nye løsninger med utstrakt utvikling av sikkerhetssystemer gjør hverdagen til brukernes sikkerhet
vesentlig bedre. CIFA var den første produsenten
som utviklet hybriddrevne mixere. Dette har blitt
et viktig produkt i målsettingen om å verne om
miljøet. Flere byer i Europa har som målsetning at
byggeplassene skal bare nytte fornybar energi, da
dette er et nytt og viktig produkt.
Pr. i dag har Carbomix etablert 7 servicepunkter
som er lokalisert i Oslo, Sandeord, Kristiansand,
Stavanger, Haugesund, Bergen og Sandane. Det
er i tillegg etablert et reisende service-team som
rykker ut og bistår kundene ved behov.
Målsettingen til Carbomix er å oppnå 35 %
markedsandel i Norge i løpet av 2021. Det er et
marked med stor konkurranse mellom aktørene,
og mange produkter som blir importert som ferdig
oppbygde biler fra andre land i Europa.
Foto — Sindre Ellingsen
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brått endret. Introduksjonen til
Volvo var planlagt medio mars,
samtidig med at Norge og resten
av Europa ble stengt ned. Nylanseringen ble selvsagt utsatt,
samtidig med at Volvo- og
Renaultfabrikkene ble nedstengt
en periode. Dette ble en krevende
tid, hvor hovedfokuset ble endret
til salg av tilgjengelige komplettbygde lagerbiler.

Last og buss

Fabrikkene åpnet heldigvis igjen
etter noen uker. Våre kunder
viste oss stor forståelse og vi
unngikk - med noen få unntak,
kanselleringer som følge av
forsinkelsene som oppsto.

Foto — Brede Ringdal

LAST OG BUSS
• Trucknor AS
• Trucknor Sogn og Fjordane AS
• Trucknor Firda AS
• Trucknor Førde AS

Trucknor er Norges største og Nordens
nest største Volvo og Renault forhandler
av varebiler, lastebiler og busser med sine
32 verksteds- og servicepunkt.

• Trucknor Hordaland AS
• Trucknor Haugesund AS
• Trucknor Rogaland AS
• Trucknor Kristiansand AS
• Trucknor Setesdal AS
• Trucknor Arendal AS
• Mandal Last og Buss AS
• Nordic Last og Buss AS
• Trucknor Tide AS
• Trucknor Tide Osterøy AS

Gjennom Trucknor AS, driver Strømberg Gruppen forhandlervirksomhet innen salg og service av Volvo og Renault varebiler,
lastebiler og busser i to av landets fem regioner.
Region 3 – Sør-Vest Norge (Trucknor-selskaper) og region
5 – Nord-Norge (Nordic Last og Buss AS).
Forhandlervirksomheten er godt utbygd med hele 32 servicepunkter. Med dyktige medarbeidere som yter kundene god
service, er målet kontinuerlig utvikling og forbedring av
virksomheten samt videreutvikling av allerede gode kunderelasjoner.
LAST

I 2020 ble lastebilsalget, som resten av landet, preget av
koronapandemien. En grei start på året, hvor vi så fram til
og planla for Volvo sin lansering av 4 nye lastebilmodeller.
Kundeevents, demoaktiviteter og salg av nye modeller ble

Sommeren og starten på høsten
var unormalt rolig på salg. Fra
begynnelsen av september løsnet
det imidlertid i forhold til aktivitet og salg, og vi fikk en veldig
fin salgstakt ut året. Det startet
med introduksjonen av de nye
Volvo-modellene, samt at vi med
strenge korona retningslinjer
fikk gjennomført en vellykket
demo-karavane i samtlige av våre
salgsdistrikt. Deler av denne
perioden solgte vi både utgående
og nye Volvo modeller. I samme
periode opplevde vi vår beste
salgsperiode på Renault.
Trucknor AS eier totalt ti Trucknorselskap. Selskapene er geografisk
lokalisert langs kysten, fra Stryn
til Arendal, og består av hele 18
verkstedsanlegg. Det er totalt 495
ansatte i Trucknor- og Nordic
Last og Buss. Det ble omsatt for
totalt NOK 1 130 millioner i 2020.

Totalmarkedet i Norge for lastebiler > 16 tonn endte i 2020 på
4 051 biler. Dette var en nedgang
i totalmarkedet fra 5 315 biler i
2019. Trucknor presterte også
godt i 2020 tilknyttet markedsandeler for salg av lastebiler.
Samlet ble det registrert 438
Volvo lastebiler > 16 tonn, som
utgjorde en markedsandel på
33,3 % i våre distrikt. Volvo
sitt samlede nasjonale resultat i
samme vektklasse ble 33,1 %.
Det ble levert 76 Renault vare- og
lastebiler. Av disse var 18 biler
> 16 tonn. Dette var en veldig
god prestasjon, og i henhold til
budsjetterte mål. Renaultsalget er
i fin vekst, og vi opplever en fin
og positiv stemning både i vår
organisasjon og blant våre kunder.
I løpet av siste del av 2020 er
salgsteamet for Renault ytterligere
styrket.
For 2021 forventer vi en liten
oppgang i totalmarkedet for
lastebilsalget. En viktig forutsetning for dette er at planlagte
veiutbygninger blir igangsatt og at
korona oppbremsingen i markedet
avtar. Ordrereserven til Trucknor
er ved inngangen til 2021 meget
god, som følge av godt salg i siste
del av 2020.
BUSS

For Trucknor og Volvo ble året
2020 et meget godt buss år. Volvo
ble markedsleder med leveranse
av 343 busser i et totalmarked på
1 093 busser. Trucknor leverte i
alt 212 Volvo busser, og utgjorde
62 % av det samlede salget av
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Vi har i 2020 erfart enkelte
forsinkelser i bussproduksjonen
knyttet til koronapandemien,
hvor leveringene foretas primo
2021. Vår ordrereserve for 2021 er
50 busser, hvorav 90 % er
elektriske busser til kollektivsatsningene i Bodø og Stavanger.
KUNDENE I FOKUS

For oss er det et overordnet mål
å opprettholde høye markedsandeler
også i 2021. Kundearrangementer
og aktiviteter må fortsatt tilpasses
den spesielle situasjonen vi alle er
i, men vi har som mål å fortsatt
ha nær kontakt og dialog med
våre kunder om kontinuerlig
forbedringer i alle ledd.
Videre har vi flere forbedringsprosjekter pågående internt i
organisasjonen både på salg- og
servicesiden.
Salg av komplette kundeløsninger
er et stadig viktigere satsingsområde.
Andel solgte komplettbiler i
forhold til det totale salget vårt er
pr. i dag > 30 %, og økende. Vi
forventer fortsatt vekst innen salg
av komplettbilene våre. Servicegraden vi tilbyr kundene våre blir
stadig viktigere. Vi ser lyst på
2021, og ser fram til nok en gang
å vinne kampen om kundene.

Nøkkeltall*
2020

2019
1 136,6

Sum driftsinntekter**

NOK mill

1 185,9

Driftsresultat

NOK mill

41,9

37,4

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

36,3

28,6

Driftsmargin

%

3,5

3,3

Markedsandel lastebiler > 16 tonn

%

34,3

35,6

* Gjelder kun Trucknor-selskapene, Nordic er ikke inkludert
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Volvo busser. Trucknor gjennomførte
bussleveranser til store kollektivanbud i Bergen Nord, Bergen
Sentrum, Harstad, Lofoten og
Vesterålen.

**Tall før elimineringer

Strømberg Gruppen — Last og Buss

49

Trucknor Sogn og Fjordane AS

Trucknor Førde AS

Trucknor Firda AS

For Trucknor Sogn og Fjordane AS ble 2020 et godt driftsår.
Vår ambisjon for 2021 er å beholde markedslederposisjonen.

Utfører service og reparasjoner på både
Volvo og Renault lastebiler i Førde.

Trucknor Firda er eid av Trucknor
Hordaland 50 % og Firda Billag AS 50 %.

I vårt distrikt ble totalmarkedet for lastebiler > 16
tonn redusert fra 136 biler i 2019 til 96 biler i 2020.
Likevel registrerte vi 48 nye Volvoer. Dette gav oss
50 % markedsandel, noe som vi er svært fornøyd
med. Det ble registrert 1 Renault i segmentet >16
tonn. I bussmarkedet er det ingen nye anbud ute nå.
Det er registrert 2 nye Volvobusser i vårt distrikt i 2020.

Trucknor Førde AS er et datterselskapet av Trucknor
Sogn og Fjordane AS. Selskapet holder til i Førde
og hovedaktiviteten er service- og reparasjoner av
Volvo- og Renault lastebiler.

Trucknor Firda blir drevet på samme måte som de
andre selskapene i Trucknor. De benytter samme
IT-verktøy, kurs- og kompetanseplan, HMS- og
regnskapssystem.

Trucknor Førde har hatt stor aktivitetsøkning
gjennom året. I tillegg til aktiviteten med lastebiler
jobbes det aktivt med å styrke tilbudet på tilhengerreparasjoner. Vi har også hatt stor aktivitet med
salg av tilbehør og rekvisita.

Selskapet har i en årrekke vært det største verkstedet
for service og reparasjon av busser i Sogn og Fjordane,
og har opparbeidet en solid kompetanse på dette
feltet.

Ordrereserven ved utgangen av året er historisk høy,
med 49 biler. Hovedårsaken er et svært godt salg
siste halvår. Noen kunder ønsker å sikre seg flere
biler av den gamle modellen til god pris, mens andre
kunder bestilte den nye modellen og sikret seg
oppgraderte versjoner av den. Vi er stolte av at våre
kunder viser oss stor tillit og velger oss som partner.
Vi tilbyr service- og reparasjonsavtaler gjennom
Volvo TSA. Et svært godt produkt som tilbys alle
våre kunder. Vårt desentraliserte verstedsnett gir oss
god dekning i hele distriktet. Gjennom våre ISO
sertifiseringer er vi fokusert på kvalitets- og miljøarbeid.
AVDELING STRYN

Verkstedet i Stryn har over tid gjort store omstillinger
fra stor bussdri til mer og mer lastebiler, og våre
ansatte er dyktige på begge deler. Verkstedet har

opparbeidet seg god kompetanse på reparasjon av
større og mindre skader på busser.
AVDELING SANDANE

Vårt hovedkontor med administrasjons- og salgsavdeling ligger i Sandane. Våre ansatte har aktiv
reisevirksomhet med stasjoneringsdager på våre
øvrige lokasjoner. Drien på verkstedet er god, og
har stabile medarbeidere. Vi arbeider hele tiden
med kompetanseutvikling på flere områder, med
stadig fokus på skadereparasjoner.
AVDELING KAUPANGER

Drien i Kaupanger har stabilisert seg godt med
kombinasjon av både lastebiler og busser, med god
erfaring og kompetanse på begge områder.
Anlegget ligger fint til for å kunne serve både lokale
kunder og kjøretøy på gjennomreise. Vi jobber med
å styrke våre tjenester innen tilhengere.

Rekruttering og utvikling av mekanikere har
høy prioritet. I 2021 ser vi frem til å videreutvikle
samarbeidet med eksisterende og nye kunder. I
tillegg gleder vi oss til å presentere nye produkter
fra våre leverandører.

Trucknor Firda har også kompetanse på
reparasjon og vedlikehold av lastebiler og tilhengere,
og har en stadig økende kundemasse på dette feltet.
Selskapet har egen karosseri- og lakkavdeling, med
den eneste lakkboksen i området som har plass til
de lengste bussene og semitilhengerne.
Det var ved utgangen av 2020 totalt 15 ansatte
i Trucknor Firda AS, med en omsetning på 42
MNOK.

AVDELING ÅRDALSTANGEN

Vi har i Årdalstangen et allsidig verksted. I tillegg
til lastebiler og busser repareres også anleggsmaskiner.
Verkstedet er sertifisert for årlige kontroller av
masseforflyttingsmaskiner. Det har vært et hektisk
år på avdelingen, og vi må trolig utvide kapasiteten.
Foto — Tove Lise Mossestad
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Foto — Tove Lise Mossestad

Foto — Svanevik Transport og utleie, Ståle Svanevik

Trucknor Hordaland AS

Trucknor Tide AS

Trucknor Tide Osterøy AS

Forebyggende vedlikehold, skreddersydd etter bilens
bruk, er oppskriften på et problemfritt bilhold.

Nytt bussverksted etablert i 2019 på
Straume i Bergen Vest.

Nytt bussverksted i Osterøy kommune, på
Norges største innlandsøy.

Den beste løsningen til et problemfritt bilhold er
forebyggende vedlikehold. I 2020 tegnet nesten alle
som kjøpte ny bil også en serviceavtale. Vi ser også
at behovet for kapasitet og kompetanse på reparasjon
av tilhengere er økende, og satser derfor ytterligere
på å styrke avdelingen innen dette segmentet.

I 2019 ble Trucknor AS tildelt anbudet i Bergen
Vest med levering av 140 nye Volvo busser. Bussene
skal betjene kollektivtrafikken på Sotra og Askøy.

Trucknor AS ble i 2020 tildelt anbudet på Osterøy
med levering av 30 nye Volvo busser, som skal
betjene kollektivtrafikken på Osterøy. Det ble også
ved inngåelse av kontrakten med Tide AS, bestemt
at verkstedet til Tide Verksteder AS skulle dries
og drives av Trucknor Hordaland AS. Trucknor
Tide Osterøy AS er 50/50 eiet av Trucknor
Hordaland AS og Tide AS.

Som et resultat av flere års målrettet arbeid med
kompetanseheving, oppfyller de fleste mekanikerne
kurs-kravene for tittelen Volvo Technician. Det
høyeste kompetansenivået er Truck Key Technician
(TKT) eller Bus Key Technician (BKT). Dette er
en omfattende tilleggsutdanning som tas over flere
år, og omfatter et stort antall kurs. Vi sørger for at vi
til enhver tid har tilstrekkelig antall mekanikere med
denne kompetansen. Alle våre mekanikere har egen
PC som benyttes til feilsøking, reparasjonsveiledning,
delevalg, håndtering av arbeidsordre mv.
Vi kjører to ski de fire første dagene i uken, hvor
åpningstiden er frem til kl. 24.00. Mange kunder vil
dermed kunne fullføre arbeidsdagen uten avbrekk
og få utført service på kveldstid. Dette er blitt meget
godt mottatt, og reduserer uønsket ståtid til vedlikehold.
LÆRLINGENE ER VÅR FRAMTID

Det brukes mye ressurser for at læretiden skal gi
høyest mulig faglig kompetanse, samt å skape gode
holdninger for å bidra til en trivelig arbeidsplass som

ansatte er stolt av. Konsernet har eget program som
lærlingene følger. Vi har i dag 6 lærlinger. De er
likestilt med - og har det samme avanserte verktøyet
som våre faglærte mekanikere.
ÅRET SOM GIKK

I Bergen gikk lastebilmarkedet ned med 18 %, fra
352 biler i 2019 til 286 biler i 2020. Det ble registrert
73 nye Volvo lastebiler > 16 tonn i 2020, og markedsandelen i Bergen ble 25,5 %. Totalt 43 Renault minibusser, vare- og lastebiler ble registrert i Bergen i 2020.
ÅRET SOM KOMMER

Vi tar med oss en ordrereserve på 79 biler inn i 2021.
Dette vil gi grunnlag for en betydelig aktivitet på
ettermarkedet i året som kommer. Markedsutsiktene
for 2021 har spisset seg til, og konkurransen for våre
kunder er blitt «tilspisset». Dette setter større krav til
oss som leverandør.
Vårt mål for 2021 er å være den fortrukne leverandør
på både salg av nybil og på ettermarkedstjenester.
Volvo kommer for fullt med elektriske lastebiler i
2021. Det er stor etterspørsel etter elektrifiserte
kjøretøy, særlig i den delen av anlegg-, renovasjonog distribusjonsegmentet som opererer innenfor
bykjernen. De store kundene som har bevisst
miljøprofil etterspør spesielt en helhetlig elektrisk
range fra Volvo.

Det ble også ved inngåelse av kontrakten med Tide
AS, bestemt at verkstedet til Tide Verksteder AS
skulle dries og drives av Trucknor Hordaland AS.
Trucknor Tide AS er eiet av Trucknor Hordaland
AS 50 % og Tide AS 50 %. Trucknor Tide vil bli
driet på samme måte som de øvrige Trucknor
selskapene, benytte samme IT-verktøy, kurs- og
kompetanseplan, HMS- og regnskapssystem.
I en årrekke har verkstedet på Straume vært det
største verkstedet for reparasjon av busser på Sotra
og Askøy. De innehar en solid kompetanse og
erfaring på dette feltet. Trucknor Tide har også en
karosseri- og lakkavdeling.
Ved utgangen av 2020 var det 9 ansatte i Trucknor
Tide AS, med en omsetning på 18,5 MNOK.

Trucknor Tide Osterøy AS vil bli driet på samme
måte som de øvrige selskapene i Trucknor, hvor de
benytter samme IT-verktøy, kurs- og kompetanseplan
samt HMS- og regnskapssystem.
Verkstedet på Lonevåg har i en årrekke vært
det eneste verkstedet for reparasjon av busser på
Osterøy, og har en solid kompetanse og erfaring på
dette feltet. Trucknor Tide Osterøy AS har også
en karosseri- og lakkavdeling, samt at verkstedet
vil også utføre service og vedlikehold av lastebiler i
dette distriktet. Det var 3 ansatte i Trucknor Tide
Osterøy AS ved utgangen av 2020.

Foto — Tove Lise Mossestad

52

Strømberg Gruppen — Årsrapport 2020

Strømberg Gruppen — Last og Buss

53

Foto — Sindre Ellingsen

Trucknor Haugesund AS

Trucknor Rogaland AS

Økt satsing på salg av Renault har resultert i en kraftig
økning i markedsandel for Renault i regionen.

Ny registreringsrekord ble satt i Trucknor Rogaland i 2020.
Det ble registrert 105 Volvo lastebiler i løpet av året.

KOMPETANSE

MARKED OG KUNDER

Den tekniske utviklingen og myndighetskravene,
som stilles på dagens lastebiler og busser, gjør at
både produktene og medarbeiderne må være de
beste innen sitt område. I 2021 begynner levering
av nye Volvo FM, FMX, FH og FH16 modeller.
Kontinuerlig kompetanseheving blant de ansatte er
viktig for god lønnsomhet og fornøyde kunder.
Trucknor Haugesund ønsker å ivareta det indre
og ytre miljøet. Det preger både bedrien og de
ansattes holdninger.

RENAULT

Den økte satsingen på Renault har gitt gode resultater
og vi opplever en kraig økning i salg av Renault.
Dette har ført til økt markedsandel for Renault både
i vårt distrikt og i hele Trucknor.
LÆRLINGER

Trucknor Haugesund legger mye ressurser i at
læretiden skal gi våre lærlinger høy faglig kompetanse
og gode holdninger. Det er viktig for oss at også
lærlingene har tilgang på det samme avanserte
utstyret som våre faglærte mekanikere.

2020 startet med bra aktivitet og høye forventninger
i markedet. Dette fikk en brå slutt da Covid-19 pandemien intraﬀ. Noen kunder fikk mer arbeid, mens
andre hadde liten aktivitet. For turbussoperatørene
har det vært et tø år, mens mange distributører
har hatt mer å gjøre - blant annet på grunn av økt
netthandel. Utbygging av vindparker var også et
kjærkomment arbeid for flere, mens det nå er liten
tilgang på nye prosjekter. Ved inngangen til 2021
var det flere større anbud ute.
SALG

HENGER- OG PÅBYGGAVDELING

Kompetansen på hengeravdelingen er meget høy,
og tilgangen på hengerdeler er god. Dette resulterte
i en fin aktivitetsøkning på avdelingen i 2020. For
påbygg er vi godkjent som servicepunkt for CIFA,
EFFER, HIAB, Multili, Joab, Zepro, Arka, Nor
Slep, Zetterberg, Geesink Norba og NTM.

I bunn for drien ligger serviceavtale på Mercedes
og Volvo busser til Tide. Aktiviteten på lastebil
økte også i 2020. Verkstedet ligger sentralt plassert
i forhold til E39 Bergen - Stavanger, og gjør Stord
attraktiv for de som kjører denne strekningen. Stord
har egen servicebil som kan rykke ut på dagtid ved
behov.

Pandemien førte til usikkerhet hos kundene, og
mange er fortsatt avventende. Permitteringer på
salgsavdelingen vår ble uunngåelig. Vi er likevel
godt fornøyde med å selge 80 nye Volvo lastebiler og
5 nye Renault vare- og lastebiler. Det ble ikke solgt
busser i løpet av året. Bruktbilmarkedet strammet
seg til, men med god innsats solgte vi 32 brukbiler.
Vi gikk inn i 2021 med en fornuig brukbilbeholdning.

ÅRET SOM KOMMER

SERVICEMARKEDET

STORD

BUSS

Vi har et godt samarbeid med vår største busskunde,
Tide. Vi server både bussanbudet i Sunnhordland
og i Ryfylke. I tillegg har vi serviceavtale på ekspress- busser som blir betjent fra Haugesund. Samlet
utgjør denne porteføljen over 100 busser.
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bedre, og er sjeldnere på verksted enn tidligere. Vi
kompenserer for denne nedgangen med å ta inn
arbeid på hengere og i skadeavdelingen. I 2021 vil vi
fortsette dette fokuset. Delesalget har økt og det er
gledelig at kundene våre velger originaldeler med 2-års
delegaranti.
ANSATTE OG LÆRLINGER

Ved utgangen av året var det 54 ansatte inkludert 5
lærlinger. Vi har hatt en liten økning i sykefraværet,
men dette skyldes tilfeldigheter som er utenfor våre
hender. Det har vært god tilgang på arbeid til verkstedet og vi har hatt lite dødtid og høy eﬀektivitet.
Det har vært noe begrenset med kursaktivitet, men
vi er fornøyde med at nesten alle PKKkontrollørene er ferdig med overgangskurset.
Vi er veldig takknemlige for våre ansatte, som har
stått på og tatt ansvar i den spesielle tiden vi er i.
HMS

I 2021 ser vi frem til å videreutvikle samarbeidet
med eksisterende og nye kunder. I tillegg gleder vi
oss å presentere nye og oppdaterte produkter fra
våre leverandører.
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Våre kunder lever av å levere varer og tjenester til
avtalt kvalitet og avtalt tid. Stadig flere inngår
service- og reparasjonsavtaler, noe som gir dem
større forutsigbarhet på kostnadssiden og oss bedre
utnyttelse av verkstedskapasiteten. Bilene blir

Vi jobber systematisk på dette området fra styrenivå
og ned til den enkelte ansatte. Sammen med
bedrishelsetjenesten har vi gjennomført AMU
møter, vernerunder og risikovurderinger i løpet
av året. Vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser i
2020.
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Trucknor Setesdal AS
Fokus på videre utvikling av
lastebilmarkedet.
FORUS

Vi har i løpet av året økt bemanningen fra 10 til 11 på
avdelingen. Produksjonen til Norgesbuss har økt,
og dette er foreløpig løst med overføring av litt eldre
busser fra andre distrikter. Dette har gitt oss bra med
arbeid på verkstedet. Norgesbuss gikk over fra biodiesel
til HVO som drivstoﬀ på bussene på slutten av året.
Dette medfører færre serviceintervaller. Ettersom
anbudsbussene fra 2016 nå nærmer seg 5 år, forventes
det en naturlig økning i antall reparasjoner.
REVHEIM

I begynnelsen av året var det 5 ansatte på Revheim.
Grunnlaget var Boreal sine busser. Vi jobbet aktivt for å
få inn lastebilreparasjoner til avdelingen. Smittetiltakene
fra mars medførte store endringer. Aktiviteten til
både fly-, kyst- og turbusser stoppet nesten helt opp
og tilgangen på arbeid forsvant. Avdelingen ble lagt
ned og de ansatte ble overført til Orstad og Forus.

Trucknor Setesdal har lagt et spennende år bak
seg i 2020, der vi fortsatt øker markedet på lastebil
lokalt. Dette er en utvikling vi er tilfreds med.
Vi ser også at lokale kunder i Setesdal setter stor
pris på vår tilstedeværelse som servicepartner.
Dette vil vi bygge videre på, slik at Volvo, som
merke, skal være vanskelig å komme utenom når
transportnæringen lokalt skal velge partner i årene
som kommer.Vi vil fortsette å styrke kompetansen
på verkstedet, så vi kan levere topp kvalitet. Det
blir kontinuerlig gjort investeringer i nytt materiell
og kompetansebygging, som gjør at vi står bra rustet
til nye krav som trer i kra i forhold til anlegg og
medarbeidere.

EGERSUND

Grunnlaget for drien ved avdelingen er anbudsbussene til VY. På grunn av for lite aktivitet ble
det gjort avtale med VY om å bruke verkstedet på
Orstad. Dette har fungert bra for begge parter, og
avtalene er forlenget til å gjelde også for 2021.
Foto — Tove Lise Mossestad
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Foto — Sindre Ellingsen

Trucknor Kristiansand AS

Trucknor Arendal AS

Trucknor Kristiansand AS har lagt bak seg
et svært aktivt år med gode resultater.

2020 har vært vårt beste år, så langt.
Større veiprosjekt i området vårt gir økt
pågang på verkstedet.

Da Norge stengte ned, berørte det oss med full kra
- spesielt på salgssiden. I forhold til tidligere år, ble
det en betydelig nedgang i antall solgte biler. Det er
svært hyggelig at vi gjør oss bemerket, og selger bra
med Renault produkter i et tø marked.

Fortsatt er det større veiprosjekter i vår region, noe
som fører til høy aktivitet innen anlegg-, bygg-,
betong- og asfalt segmentet. Vi anser oss som en
viktig og solid leverandør av tjenester- og produkter
til våre dyktige og krevende kunder.

Totalt ble det i 2020 registrert 60 Volvo- og 23 Renault.
Dette ga oss en samlet markedsandel på 39,3 % på
begge merker. Vi er fornøyde med dette, og takker
våre dyktige medarbeidere for gode resultater i
et krevende år. Inn i 2021 har vi med oss en god
ordrereserve, så vi ser lyst på fremtiden.

Kundeaktiviteter i 2020 ble noe redusert på grunn
av koronarestriksjonene. Vi fikk likevel gjennomført
noen lokale temakvelder og en busstur til Røldal
med prøvekjøring av ny Volvo modell. På høsten
hadde vi besøk av Volvo karavanen som ble en suksess,
med god deltagelse på alle arrangementene.

Vovlo lanserer ny modell FH i 2021. I forbindelse
med dette vil vi tilby demobil for felttest, slik at
våre kunder får et reelt innblikk i hvordan de nye
modellene fungerer i den daglige dri. Et annet
spennende produkt som vi har begynt å jobbe med
inn mot kunder er elektriske lastebiler. Den første
bilen er allerede bestilt. Vi vil i 2021 ha temakvelder
som går spesifikt på dette segmentet. Et spennende
og nytt produkt, som vil berøre mange av våre
kunder uavhengig av hvilken marked de opererer i.
Å servisere elektriske kjøretøy krever ny kompetanse
fra våre medarbeidere. Videreutdanning og kursing
blir en viktig del av året som kommer.

For å lykkes, er kunnskapen om produktene og
tjenestene en viktig faktor. Våre produkter er i en
rivende utvikling, ikke minst med hensyn til fremtidens motor- og drivstoﬄøsninger. Kompetanse er
viktig for å kunne være konkurransedyktig i vårt
marked. For å imøtekomme dette tilrettelegger
vi for kursing og videreutdanning. Vi rekrutterer
hvert år nye lærlinger for å sikre fremtidige dyktige
medarbeidere i årene som kommer.
Vi er klar for 2021, og ser fram til godt samarbeid
og spennende prosjekter med eksisterende og nye
kunder.

2020 har vært et år med stor aktivitet til tross for
utfordringer rundt pandemien. Vi har levert 3 nye
helelektriske busser til Setesdal Bilruter, samt en
elektrisk renovasjonsbil til lokal kunde. Dette krever
økt kursing og kompetanse av våre service-teknikere.
Trucknor Arendal er nå 1 av 3 Volvo verksteder
i landet som er sertifisert for arbeid på elektriske
Volvo lastebiler/busser.
Det brukes mye ressurser i å gi lærlingene høyest
mulig faglig kompetanse i løpet av læretiden. Vi
ønsker å skape gode holdninger, og at de skal være
stolte av å være ansatt i vår bedri. Konsernet har
eget lærlingeprogram, der våre 4 lærlinger deltar.

Mandal Last og Buss AS

For Mandal Last og Buss ble 2020 et år med høy
aktivitet. Vi overtok i løpet av året vedlikehold på
bussene fra Sørlandsruta. Det er fortsatt store
veiprosjekter i området rundt bedrien, og vi har
tilrettelagt for å kunne betjene nye kunder i området.
E39 er et stort veiprosjekt og vil bidra til høy aktivitet
de kommende årene.
Verkstedet er nylig oppgradert med nytt ventilasjonssystem, og nye løebukker er installert. I 2020 skal
vi gjennomgå revisjon på ISO 9001 og ISO 14001
etter Volvo sine krav.

Vi ønsker å være en foretrukken samarbeidspartner for
våre kunder. Dette vil vi gjøre ved å tilby digitale
plattformer som kan gjøre hverdagen deres enklere.
Vi lever i en verden der digitalisering og ny teknologi
blir en stadig større del av hverdagen. Ved å tilby
soware og tekniske løsninger i våre produkter,
er vi godt rustet til å møte utfordringer som måtte
komme i framtiden.
En annen ting vi er veldig opptatt av er fornøyde
kunder, noe som vi får gode tilbakemeldinger på i
form av kundeundersøkelser og tett dialog.
Foto — Tove Lise Mossestad
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plass et godt kundeoppfølgingssystem. Dette vil gi
oss mer eﬀektive måter å kartlegge markedet, og
også nå ut til et totalmarked.
Bruktbilene selges i størst mulig grad innenlands,
mens noe selges på eksport til utlandet. Fordelingen
mellom eksport og salg innenlands er tilnærmet likt.
Vår ordrereserve ved utgangen av 2020 er på 64
biler, noe som er en fin økning fra 2019.
Etter et utfordrende 2020 håper vi på at våre nye
produkter skal hjelpe oss til økt salg gjennom 2021.
Vi har en klar målsetning om fortsatt økt markedsandel og at vi over en tid skal bli markedsleder i vårt
distrikt.
SVOLVÆR

Foto — Bjørn Henrik Andreassen

Nordic Last og Buss AS
Salgsavdelingen i Nordic Last og Buss AS har i 2020 vist en stabil
fremgang i salg av lastebiler, med et løft i markedsandel.
I året som har gått har Nordic Last og Buss AS
levert 92 nye Volvo lastebiler, 4 Renault varebiler,
samt 5 nye busser. Det er i vårt forhandlerdistrikt
registrert 125 nye Volvo lastebiler. Diﬀeransen
mellom våre leveringer og totalt antall registrerte
biler, henger sammen med leveringer fra Volvos
flåtesalgsavdeling, samt at enkeltkunder har kjøpt
ny bil i andre regioner. Det er også et innslag av
utenlandske selskaper som har etablert seg med nye
biler i vårt distrikt.
Ovennevnte salg gir oss en total markedsandel
på 35,8 %, noe som representerer en fremgang i
markedsandel i vår region. Vår markedsandel er
stigende, og vi tilstreber å øke vår markedsandel inn
i 2021. De utfordringer som koronapandemien har
påført næringslivet, ser ut til å i liten grad ha
rammet investeringslysten hos våre kunder.
Totalt har vi solgt 53 brukte kjøretøy i et krevende
marked. Tap på salg av brukte lastebiler har økt som
følge av ustabilitet i markedet, og valutasvingninger.
Sammen med Volvo har vi vunnet flere store anbud
innenfor buss, noe som har medført et stort antall
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leveringer av nye busser i 2020. Harstad-regionen,
Lofoten og Vesterålen, har fått til sammen over 100
nye busser. Den store utskiing som har skjedd
gjennom 2019/2020 har sammenheng med fornyelse
av anbudsperioder. 2021 vil i så måte bli på et lavere
nivå. Vi skal i samarbeid med Volvo Norge, levere
et 30-talls helelektriske busser i Salten-regionen
sommeren 2021.
Vårt salgsteam består av kompetente selgere som
gjør en god innsats for å skape de beste løsninger for
våre kunder. Vi får stadig flere fornøyde kunder, og
vil fortsette å legge vekt på gode totalløsninger i
tiden som kommer. På tampen av 2020, har vi
rekruttert ny selger for Renault i en satsning i Troms.
Tromsø er vårt største varebilmarked, og vi har store
forhåpninger om å lykkes med denne satsningen.
De seneste årene er det Volvo som har kommet med
de mest innovative løsningene i lastebilmarkedet.
Vår nye produktspekter ble lansert noe forsinket
på grunn av pandemien. Som følge av det, ble også
salget forsinket.
Vi har i 2020 startet et større prosjekt for å få på
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I Svolvær driver vi en service- og reparasjonsavdeling
for lastebiler og busser, samt en lakk- og karosseriavdeling
for personbiler. Vår avdeling i Svolvær er det eneste
tungbilverkstedet i Øst-Lofoten, og tilbyr derfor
service for alle bilmerker på lastebilsiden. Lastebilog bussavdelingen har i mange år levert på et stabilt
godt nivå. Året 2020 har vært tilfredsstillende, og
fremtiden ser lys ut, da vi opplever at stadig flere
kunder velger Volvo og oss som samarbeidspartnere.
Antallet busser som vi serviserer er blitt doblet ved
utgangen av 2020, og vil øke ytterligere i 2021.
De siste to årene har lakk- og karosseriavdelingen
opplevd en positiv utvikling av drien, og et renommé
i lokalmarkedet som dyktige og svært serviceinnstilte.
Det er investert i en del nytt utstyr siste årene, noe
vi ser gir oss god eﬀekt. Arbeidstilgangen har vært
god med til tider lang ventetid. Nå arbeides det med
planer om utskiing av dagens lakkeringsboks, noe
som vil gi oss ytterligere muligheter innen bobilmarkedet.Vi har svært kompetente medarbeidere,
som jobber godt som et team.

Som følge av den positive utviklingen i markedet,
har vi opplevd en vekst i salg av deler.
Det er totalt 11,5 årsverk ved anlegget i Svolvær.
Avdelingen har tilfredsstillende resultater for 2020.
Delesalg er det som bidrar mest, og vi har potensiale
for videre fremgang innenfor salg av verkstedarbeid.
Våre kunder er en miks av lokale transportører og
transportører som er i Lofoten for å hente eller
levere varer. Vi tilbyr i tillegg service til bussene i
Lofoten. Bygg- og anleggsvirksomheten i Svolvær
er fortsatt stor, noe som styrker vår dri. De siste to
årene er det gjort betydelige investeringer i anlegget som nå fremstår svært fremtidsrettet for drien
vår. Det arbeides med å få investert i ny moderne
lakkeringsboks og ombygging av verkstedsløp i
lastebilverkstedet, slik at vi får tre gjennomgående
løp. Dette vil gi bedre tilrettelegging for eﬀektiv
produksjon, og bedre forhold for våre mekanikere.
LEKNES

På Leknes driver selskapet et verksted for lastebil
og buss. Her tilbys service på busser for Boreal
Transport, samt en del mindre buss-selskaper i
området. Avdelingen på Leknes har et stort innslag
av buss i sin kundeportefølje. Ved årsskiet fikk
avdelingen tildelt nye busser, og er dermed sikret
aktivitet de neste 10 år. I tillegg til ordinær rutetrafikk på buss, er Lofoten et stort marked for
turistbusser, noe som gir vår avdeling god tilgang på
arbeid i sommerhalvåret.
Det er fire mekanikere på avdelingen, i tillegg til
én kundemottaker som også betjener delelageret.
Avdelingen på Leknes og i Svolvær har én felles
daglig leder.
Våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger, noe som
bekreer at avdelingen har befestet sin posisjon som
lastebil- og bussforhandler i Vest-Lofoten. Det er

Nøkkeltall
2020

2019

Sum driftsinntekter*

NOK mill

538,0

559,2

Driftsresultat

NOK mill

35,7

29,2

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

33,7

26,4

Driftsmargin
Markedsandel lastebiler

16 tonn

%

6,6

5,2

%

35,8

31,4

* Tall før elimineringer
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Mennesker

Foto — Sindre Ellingsen

viktig å ha fokus på kundetilfredshet, da dette er
avgjørende for å sikre arbeidstilgang i fremtiden.
De seneste årene er det gjort betydelige investeringer i avdelingen, og anlegget har fått et skikkelig lø i kvalitet. Spesielt fasiliteter som ivaretar
personellet er oppgradert. Arbeidsmiljøet betraktes
som svært godt, og vi opplever å være en attraktiv
arbeidsplass i Vestvågøy.
SORTLAND

Det har de senere år vært en svært positiv utvikling
ved vår avdeling som driver verksted for lastebiler
og busser på Sortland i Vesterålen. Vi har et karosseriog lakkverksted, som i hovedsak utfører reparasjoner
for vår busskunde Boreal. I tillegg utføres en del
mindre karosserijobber for lastebilkunder. Totalt har
vi 10 mekanikere og 2 lærlinger som sammen med
administrasjonen utgjør et godt og kompetent team.
Avdelingen opplever spesielt sterk vekst blant lastebilfirma som velger oss som fast samarbeidspartner.
Gjennom de siste årene har vi etablert oss som den
ledende leverandør for lastebil- og bussmarkedet i
Vesterålen.
Vi har de siste 10 år servisert bussene til Boreal
Transport i Vesterålen. I forbindelse med nytt
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bussanbud med oppstart 01.01.2021, ble Volvo og
Boreal valgt. I 2020 fikk vår avdeling fornyet tillit,
og har på tampen av året levert et større antall nye
busser.
På anlegget er det gjennomgått store rehabiliteringer
de siste årene. Kundeundersøkelsene Volvo årlig
gjennomfører viser god fremgang. Investeringene
som er gjort i bygg og anlegg, i tillegg til den store
satsingen på kompetanse har vist seg å bære frukter
i 2020.
HARSTAD

Vår avdeling i Harstad er sentrumsnær, med god
tilgjengelighet for kundene. Her har vi en av våre
største avdelinger når det gjelder omsetning og
med 21 ansatte fordelt på tungbil, buss og lakk- og
karosseriavdeling for tyngre kjøretøyer. Det er også
en liten påbyggbedri i Harstad som administreres
direkte under karosseri- og lakkavdelingen.
Aktiviteten har vært stabil i 2020. Avdelingen som
tilbyr service til lastebiler og busser i Harstad har
levert et godt resultat og drives med 13 mekanikere
og to lærlinger. I 2020 har avdelingen vunnet
leveranse av nye busser til Torghatten trafikkselskap.
Vi har også gode og lojale Volvo lastebilkunder.
Mekanisk avdeling har 10 mekanikere.
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I 2020 har karosseri- og lakkavdelingen blitt drevet
med tre faglærte karosseri- og lakkmedarbeidere.
De støttes av én kundemottaker. Avdelingen har i
året som gikk hatt noe variabel arbeidstilgang, men
er nå i ferd med å etablere et godt samarbeid med
ny bussoperatør. Eﬀektivisering og modernisering
av avdelingen er ett av fokusområdene for framtiden.
Det er en god spredning i alder på mekanikerstaben i
Harstad. Dette gjør at vi lykkes med god overføring
av kompetanse til nye medarbeidere. Vi satser
bevisst på lærlinger for å sikre rekruttering til egen
avdeling og yrke.
NARVIK

Anlegget vårt i Narvik er vår nyeste tilvekst. Dette
fremstår som et symbolbygg for hele landsdelen
innen verkstedsdri. Anlegget har vært i dri i 4 år.
Vi arbeider aktivt for å skape et større kundegrunnlag.
Kundebasen består av lokale lastebileiere, men også
en del gjennomgangstrafikk. Det er totalt fire
mekanikere og to lærlinger i tillegg til en
administrasjon som er tilpasset verkstedsdrien.
Mekanikerteamet vårt består av unge mennesker,
noe som gjør at kompetanse må bygges over tid.
Rekruttering av faglærte mekanikere har vist seg å
være vanskelig. Derfor har vi en utbredt satsing på
lærlinger, som skal sikre fremtidig tilgang på rett

kompetanse. Samarbeid med opplæringskontoret,
og VG2 er svært godt.
Narvik har hatt en svært positiv utvikling innenfor
salg av nye lastebiler i 2020, noe som viser at vår
satsing har gitt frukter. Både eksisterende og nye
kunder har kjøpt lastebiler i året som er gått, og
dette vil gi oss positive eﬀekter på sikt i form av økt
arbeidsmengde på verkstedet.
Det arbeides intensivt for å «kapre» nye kunder i
markedet, så vi ser positivt på fremtiden.
Vårt anlegg ligger langs E6. Byen har godstrafikk
med vogntog, som henter og leverer varer til godstogene som har Narvik som endestasjon. Dette gir
oss økt arbeidstilgang fra andre distrikter.
BODØ

Etter flere år med ressurstilpasninger har Bodø
avdelingen nå funnet sin form. Den gode fremgangen fra 2019 har fortsatt også i 2020. Avdelingen har
pr. dags dato ni mekanikere, hvorav to er lærlinger.
Samarbeidet vi innledet med Nordland Fylkeskommune
om utleie av kontorer, parkeringsarealer osv. i 2019,
har vært en suksess. Nytt anbud for de neste 10 år
i Bodø, ble avklart i 2020. Her ble Volvo valgt som
leverandør av 31 elektriske busser. Leveransen er
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Foto — Kalle Punsvik

innovativ, da dette er første levering i Nord-Norge
av denne type busser. Avdelingen ser frem til å
levere elektriske busser sommeren 2021, og ser
utfordringen med servisering av nye produkter.
FAUSKE

2020 ble et nytt godt år for Fauske. Det økonomiske resultatet ble godt, men vi må fortsatt ha
stort fokus på arbeidstilgangen og planleggingen av
produksjonen på verkstedet.
I dag består avdelingen av fire mekanikere, kundemottaker, delelager, samt felles administrasjon med
avdelingen i Bodø.
Vi er lokalisert rett ved E6, noe som gir oss en del
besøk av forbipasserende lastebiler med behov for
hjelp. Fauske er knutepunktet for trafikk mellom
nord og sør i tillegg til all trafikk til Bodø, som er
fylkeshovedstad. Vi er veldig stolte av våre dyktige
mekanikere, og generelt fornøyde kunder.
Avdelingen vår nyter også godt av det arbeidet som
avdelingen i Bodø gjør med busser for tiden. Dette
gjør at vi får noe mer arbeid på buss, samtidig som
flere arbeidsoppdrag fra lastebilsiden kan samkjøres
med oss på Fauske. Arbeidsmiljøet betegnes som
godt, og vi ser svært positivt på drien også i 2021.
Foto — Kalle Punsvik
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God dekning i nord
Den nordlige delen av Nordic Last
og Buss AS består av syv filialer.
Salget i 2020 har vært bra og tilgangen på arbeid til
verkstedet har vært god gjennom hele året. Verkstedet i Alta fungerer utmerket, og vi opplever at
trivselen er svært god blant de ansatte. Samarbeidet
mellom salg og verksted fungerer veldig godt. De
ansatte på avdelingen i Vadsø gjør en flott jobb
med de ressursene som er tilgjengelig. Vi ser frem
til våren og sommeren med håp om muligheter for
flere kundebesøk. Kundebesøk er viktig for å kunne
opprettholde tett kundekontakt på et høyt nivå, slik
vi ønsker.
Finnsnes og Tromsø har to verkstedspunkter som er
lokalisert i umiddelbar nærhet til hverandre, hovedsakelig med skille mellom bussverksted og lastebilverksted. Vi har karosseriverksted med lakkhaller
på avdelingen i Finnord og Tromsø, mens selgerne
er lokalisert i Alta, Tromsø og Finnsnes.

FINNFJORD

Nordic Last og Buss AS sin avdeling i Finnord har
i alt 24 ansatte, inklusive 4 lærlinger som er fordelt
på mekanisk og karosseri. Verkstedet i Finnord har
en mekanisk avdeling og en karosseriavdeling, samt
at vi også har et dekkverksted med dekkhotell.
Vårt mekaniske verksted utfører alle typer mekaniske
reparasjoner på lastebiler og busser fra Volvo, men
også reparasjoner av andre merker, bobiler, varebiler
og hengere.

2

Ved karosseriavdelingen utfører vi alle typer
reparasjoner, også av den store og kompliserte
typen. Dette gjør vi på alle typer kjøretøy og
alle merker. Avdelingen får tilført skadearbeid og
lakkeringsjobber fra hele Nord-Norge. Vi utfører
også taksering av alle typer skader på kjøretøy og
hengere. På vår dekkavdeling utfører vi salg og
Foto — Tove Lise Mossestad
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reparasjoner av de fleste typer dekk, alt fra personbil og opp til anlegg segmentet med store traktorer,
hjullastere, trucker og hengere. Vårt dekkhotell
huser ca. 150-170 sett med dekk, hovedsakelig til
lastebiler, hengere og busser.
2020 har bydd på enkelte utfordringer. Vi opplever en
svak reduksjon i tilgang på arbeid til bussverkstedet,
som følge av at bussparken i distriktet er helt ny
og dermed har lite ståtid og lavt reparasjonsbehov.
Bussparken ble byttet ut da Tide overtok anbudet
i november 2019. De nye bussmodellene, Volvo
8900 og Volvo 9700 fungerer meget bra og hatt lite
tekniske problemer.
Vi har hatt et år med mye svingninger. Mye
skyldes en svært snøfattig førjulsvinter i 2020. Med
friskt mot gyver vi løs på 2021 med nyoppusset
kundemottak, delelager og kantine. Dette håper vi
kundene våre setter pris på.
FINNSNES

Anlegget har 11 ansatte som er fordelt på salg, lastebilverksted og delelager. Det er vanskelig å få tak i
kvalifisert personell og vi jobber hardt for å få tak i
nok mekanikere. Vi vil derfor rette en stor takk til
mekanikerne som med «stå på vilje» har bidratt til
rask service, fornøyde kunder og et godt resultat på
avdelingen.
Arbeidstilgangen har vært god gjennom hele året og
avdelingen har brukt mye mye tid på kompetanseheving. Tilbakemeldingene fra våre kunder er
svært gode.
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Det ble solgt 24 nye biler fra avdelingen på Finnsnes
i 2020, noe som bidrar til å sikre arbeid i årene som
kommer.

Vi gleder oss over dette og ser fram til at arbeidet
kommer i gang like over nyåret.
STORSLETT

GIMLE I TROMSØ

Ved avdelingen på Gimle utføres hovedsakelig
reparasjoner på busser. Det utføres service og
mekaniske reparasjoner, samt karroseriarbeid og
lakkarbeid. Avdelingen har 10 ansatte og anlegget er
lokalisert vegg i vegg med Tides anlegg for anbudsbusser i Tromsø. På slutten av 2020 gjorde vi en
omdisponering av personell for å øke kapasiteten på
karrosseriavdelingen. Når det gjelder bussanbudet
til Tide, så er det nå inne i sitt 2. drisår. Vi forventer økt arbeidstilgang i forbindelse med dette i årene
som kommer.
TROMSØ

Det er 6 ansatte ved avdelingen på Storslett. Det
utføres hovedsakelig reparasjoner på Volvo lastebil
og busser, men vi utfører også service og reparasjoner
av andre merker. Vi reparerer også anleggsmaskiner
og traktorer.
Vi har service- og vedlikehold på Torghatten sine
busser i Nord-Troms, noe som utgjør en stor del av
vår arbeidstilgang. Vaskehallen er oppgradert med
kortleser, noe kundene i området er svært fornøyd
med. Vi har både dekkverksted og dekklager og
utfører dekkskie for lokale kunder i tillegg til alle
Torghatten sine kjøretøy.

Avdelingen Terminalgata har 19 ansatte, inkludert
én selger. Verkstedet utfører reparasjoner på Volvo
og Renault lastebiler, busser og hengere. Det satses
stort på Renault. På tampen av året ansatte vi en
ny Renault selger som skal styrke vår satsning på
Renault vare- og lastebiler i vår del av landet.

Det er en rekke veiprosjekter i vårt distrikt som
har oppstart i løpet av året. Dette gir, erfaringsvis,
økt tilgang på arbeid til verkstedet. Det er planlagt
en større oppgradering av våre verkstedsfasiliteter
i løpet av året som kommer, dette ser både vi og
kundene våre fram til.

Det ble foretatt en omdisponering av mannskap
mellom Gimle og Terminalgata mot slutten av året.
Dette for å få bedre utnyttelse av kapasiteten ved
begge avdelingene i forbindelse med overgang til
kveldsski. Kveldsskiet ble innført som et resultat
av kundenes ønske om utvidet åpningstid og økt
kapasitet.

ALTA

Det ble besluttet at anlegget vårt skal oppgraderes.
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Året 2020 har vært et spesielt år, men til tross for
stor nedgang i både kommersiell- og oﬀentlig
bussaktivitet i Alta har vi hatt mer enn nok arbeid
på verkstedet gjennom hele året. 2020 ble et bra år
for vår avdeling. De ansatte er svært fornøyde og
generelt har vi fått gode tilbakemeldinger fra både
kunder og sjåfører.

Aktiviteten i Maurveien er avsluttet og det er pr. i
dag 11 ansatte og en lærling knyttet til avdelingen
i Alta. Vår nye kundemottaker har tidligere jobbet
i verkstedet, og er nå under opplæring. Vi arbeider
kontinuerlig med å eﬀektivisere og optimalisere
drien, slik at vi står sterkt rustet til å møte framtidige
utfordringer som måtte komme. Vi får gode tilbakemeldinger på produktene våre, noe som er svært
hyggelig for vår selger som har hele Finnmark som
nedslagsområde.
VADSØ

Vadsø-avdelingen har 5 ansatte. Den er lokalisert
ved innkjøringen til Vadsø i lokaler som vi leier av
Boreal. Vi har et begrenset kundegrunnlag når det
gjelder lastebiler, noe som gjør at vi kontinuerlig må
jobbe for å opprettholde arbeidstilgangen.
Vi utfører derfor alle typer mekaniske reparasjoner
og de fleste mekaniske oppdrag. Anleggsmaskiner,
landbruksmaskiner, aggregat og kjølemaskiner etc. I
tillegg utfører vi PKK på alle typer kjøretøyer, det vil
si alt fra personbiler via lastebiler- og busser til mobilkraner.
Boreal har flere Volvo-busser i vårt område. De går
på service avtaler og blir reparert hos oss. Vi leverer
også deler til Boreal sine verksteder i Lakselv og
Kirkenes. Disse gir vi også teknisk bistand til, ved
behov. De er våre representanter i disse områdene.
Selger som betjener distriktet er lokalisert i Alta. Det
er store avstander som skal betjenes ved utrykning ut
fra Vardø i øst til Nordkyn i vest. Kundene prøver vi
å serve så godt som mulig.
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Busnor

BUSNOR
Busnor AS driver import, salg og vedlikehold av helt eller delvis elektrifiserte
busser fra de fremste produsentene, som Van Hool BV og Elinta Motors.

Produktene som Busnor AS markedsfører er et
supplement til Volvo Bus Corporation sitt produktspekter. Produktspekteret spenner fra elektriske
minibusser med plass til 16 passasjerer og helt opp til
24-meters busser med opptil 162 passasjerer.

MARKEDET

VEDLIKEHOLD AV VAN HOOL METROBUSSER

Busnor ser optimistisk på markedsmulighetene de
nærmeste årene. Også kommunene velger i større
grad å gå til anskaﬀelse av elektriske 16-21 seters
minibusser for transport i sine TT-tjenester.

Busnor har ansvar for vedlikehold av 58 stk. Van
Hool Metrobusser i Trondheim. Bussene kjører ca.
4,5 mill. km/år, og utgjør stamlinjen i det fylkeskommunale kollektivselskapet AtB sitt rutenett.

Produktene markedsføres både mot bussoperatører og
mot fylkeskommunale oppdragsgivere. Stavanger og
Oslo utreder mulighetene for å etablere ruteområder
som har behov for ikke-fossile høykapasitetsbusser.

MILJØVENNLIGE LØSNINGER
ELEKTRISKE MINIBUSSER

I 2020 inngikk Busnor AS leveringsavtale med
Boreal Buss AS av 8 stk. elektriske Elinta minibusser
for kjøring i Lofoten og Vesterålen, samt Trondheim.
Bussene skal trafikkere ruteområdet i inntil 10 år.

Busnor AS er markedsmessig godt plassert for å
møte myndigheters målsetninger om kollektivtransport uten utslipp.

3

Nordic Last og Buss AS og Wist Last & Buss AS
vil stå for vedlikeholdet av bussene.
Foto — Tove Lise Mossestad
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gang omfattende utbedrings- og
oppgraderingsarbeid. Slik sikrer
vi at alle våre bygg er moderne og
tidsriktige, samtidig som vi møter
dagens forventninger og krav.

Eiendom

Energieﬀektive og miljøvennlige
løsninger er noe både vi, bransjen
og leietagerne er opptatt av. Som
eksempel kan vi ta vårt moderne
bygg i Kanalveien 7, som i prosjekteringsfasen ble Energiklassifisert i
klasse B. Etter få års dri ser vi
at vår satsing på energieﬀektive
løsninger i byggefasen har gitt
bedre resultater enn forventet. Vi
ser at energibruken er godt under
de innledende beregningene som
ble gjort, til tross for at bygget har
glassfasade - noe som i utgangspunktet ville trukket opp energibehovet. Vi er svært tilfreds med
disse resultatene. I tillegg bidrar
dette direkte til reduserte kostnader for våre leietagere.
Foto — Thor Brødreskift

EIENDOM
Eiendom er et viktig satsingsområde for
Strømberg Gruppen. Med fortsatt vekst i
2021 ser vi lyst på den videre satsingen.

• Fjøsangerveien 68 AS
• Fjøsangerveien 70 A AS
• Heiane 4 AS
• Kanalveien 11 AS

Rasmussen Eiendom er en viktig aktør i markedet med et
utleieareal på ca. 100 000 m², hvor 50 leietakere er fordelt
på 20 bygg. Organisasjonen har de senere årene hatt stabil
vekst, som følge av rehabilitering av eldre bygg og oppføring
av flere nybygg.

• Kanalveien 7 AS
• Kristian Birkelandsvei 5 AS
• Møllevegen 8 AS
• Rasmussen Eiendom AS
• Rasmussen Eiendom Åsane AS
• Kokstaddalen 33/33 B
• Drift og Eiendomsforvaltning AS
• Kanalveien 52C AS
• Kanalveien Utbygging AS
• Galleri Lofoten AS

I løpet av 2020 ble Sandsliåsen 59 AS og Haraldrudveien
22 AS solgt og overlevert nye eiere. Høsten 2020 kjøpte og
overtok Rasmussen Eiendom Kokstaddalen 33/33 B, som er
et fullt utleid næringsbygg. Samlet utleieareal er på 6 227 m2
og med et totalt tomteareal på ca. 15 500 m2.

Rasmussen Eiendom AS er opptatt
av stabile, langsiktigeleieforhold.
Vi sørger for at leie- takerne
alltid ytes god service i form av
oppfølging og vedlikehold, samt
videreutvikling og utbygging av nye
prosjekter. Fornøyde leietakere er
et av hovedmålene våre. Vi har
god grunn til å tro at vi lykkes.
Svært få går ut av av kontrakten
etter endt kontraktstid.
DRIFT

For å få et bedre oppfølgingssystem av byggene og opp mot
våre leietagere, har vi i 2020 gått
til anskaﬀelse av drisoppfølgingsprogrammet FAMAC. Dette
systemet gir oss en mye bedre

PROSJEKTER 2020

I 2020 gjennomførte vi flere oppgraderingsprosjekter i våre bygg.
Prosjektene ble gjennomført i samarbeid med leietagere som enten
var nye eller leietagere som har
forlenget leieavtale med oss. Vi
mener at samarbeid med leietagerne gir de beste løsningene,
både med tanke på overflatekvaliteter, budsjett, tekniske
løsninger og utforming av lokaler.
I Fjøsangerveien 70A ble arbeidet
med utskiing av vinduer i store
deler av bygget, samt maling av
fasader ferdigstilt i 2020. Deler
av 1. etasje som ble utsatt for brann
i høst er oppgradert. Lokalene er
renovert og innredet til butikk for
en av våre mangeårige leietagere.
Det ble videre startet arbeid med
prosjektering av et fulldekkende
brannvarslingsanlegg i bygget. Installasjonen vil starte våren 2021.
Rasmussen Eiendom bistår
Nordic Last og Buss i NordNorge i forbindelse med flere
oppgraderingsprosjekter. Volvoanlegget i Finnord har fått
renovert administrasjonen. I tillegg
ble det bygget nytt varemottak
og installert vareheis på lageret.
I Harstad er det påbegynt renovering av administrasjonslokale,

Bygningsmassen til Rasmussen Eiendom består av både nye
og gamle bygg. Dette inkluderer bygg vi selv har oppført og
bygg vi har kjøpt. Alle byggene våre er i svært god stand.
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samt ombygging av verkstedet for
å gjøre klart til påbyggeravdeling
som skal flytte inn februar 2021.
I Galleri Lofoten har vi foretatt
diverse utvendige utbedringer
av kaianlegget og utvendig
belysning. Kjøkkenet har også
blitt oppgradert for å tilfredsstille
kravene som gjelder for matservering.
GODT RUSTET FOR FREMTIDEN

Drien i Rasmussen Eiendom har
vi organisert slik at vi på en god
og eﬀektivt måte skal drive våre
pågående og fremtidige prosjekter.
Samtidig skal vi på best mulig
måte ivareta leietakernes behov.
Kontinuerlig jobber vi med
å forbedre våre prosesser, og
ikke minst med å ta til oss ny
kunnskap. Eiendomsbransjen
er en bransje i endring, og vi vil
fremover se en sterk utvikling
innen nye tekniske løsninger,
proptech. Vi har ikke som mål
å være først ute med innovative
løsninger, men jobber målrettet
og strategisk slik at vi fremover
sørger for at våre bygg innehar de
beste løsninger.
Vi har en tilpasset organisasjon
med bred erfaring innen både
byggetekniske fag og dri- og
vedlikehold. Dette betyr at vi
besitter den nødvendige kunnskapen og kompetansen som
kreves i årene som kommer.

Nøkkeltall

VI MØTER DAGENS FORVENTNINGER OG KRAV

Godt vedlikeholdte bygg er en nødvendig forutsetning for
fornøyde leietakere, som igjen gir økonomisk gevinst i form
av langsiktige kontrakter. Dette er en av årsakene til at vi
alltid, umiddelbart etter kjøp av nye eiendommer, setter i
72

MED LEIETAKERNE I FOKUS

oversikt over alle service- og
vedlikeholdsavtaler. Slik kan vi til
enhver tid se hva som skal utføres
- og hva som er utført. Alle våre
leietagere kan melde inn avvik
i dette systemet, noe som medfører at vår drisavdeling raskt
kan respondere og rette opp feil
eller avvik.

2020

2019

160,6

174,6

Sum driftsinntekter*

NOK mill

Driftsresultat

NOK mill

80,1

87,6

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

54,3

55,6

Utleiegrad

i%

97,4

98,6

* Tall før elimineringer
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NYE PROSJEKTER 2020

NYE PROSJEKTER 2020

Kokstaddalen 33 og 33 B

Nye verksted i Trucknor og Nordic Last og Buss
Alta, Fauske, Vadsø og Ølen
Rasmussen Eiendom kjøpte Kokstaddalen 33/33 B høsten 2020. Bygget
ligger sentralt plassert på Kokstad i
Bergen.

Vi er i dialog med flere større kunder i
Trucknor og Nordic Last og Buss sitt
forhandlerområde i forhold til strategiske
samarbeid for å utvikle vår verkstedskapasitet.

Kokstaddalen 33 er et kombinert
administrasjons-, verksteds- og lagerbygg. Den samlede bygningsmassen er
på 6 227m2, hvor tomt/eiendommen er
på ca. 15 500m2.

I Nordic Last og Buss sitt forhandlerområde vurderer vi også alternative
muligheter for våre verksteder i Alta,
Fauske, Vadsø og Ølen.

Eiendommen er i dag fullt utleid med
en leiekontrakt som strekker seg flere
år fremover.

Nytt næringsbygg i Kanalveien 52
under prosjektering
Rasmussen Eiendom AS har inngått
avtale med LAB Eiendom AS for
å utvikle tomten som er skilt ut til
Kanalveien Utbygging AS. Tomten
som er på 6 000 kvm ligger sentralt
plassert på Mindemyren.
I 2020 har vi jobbet aktivt videre med
prosjektet sammen med arkitektene.
Dette er et omfattende arbeid, spesielt
opp mot reguleringsplanen for området.
Vi er godt i rute for planlagt byggestart
av 8 000 kvm stort næringsbygg i 2022.
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Trucknor Tide Osterøy

Trucknor Tide Osterøy AS er 50/50
eiet av Trucknor Hordaland AS og
Tide AS. Trucknor Tide Osterøy AS
blir driet på samme måte som øvrige
Trucknor-selskap.
Verkstedet på Lonevåg har i en årrekke
vært det eneste verkstedet for reparasjon
av busser på Osterøy, og har en solid
kompetanse og erfaring på feltet.
Trucknor Tide Osterøy AS har også
en karosseri- og lakkavdeling, samt at
verkstedet også utfører service og
vedlikehold av lastebiler i dette distriktet.

Strømberg Gruppen — Nye Prosjekter
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Shipping

4

SHIPPING
Konsernet eier selv ett skip, og er
eksponert i bransjen gjennom å være
medeier i to selskaper innen shipping.

• Vaagebulk III
• Wilson ASA
• Bio Feeder AS

WILSON ASA

Høsten 2018 inngikk konsernet en avtale med Wilson ASA om
salg av 6 av konsernets totalt 7 skip. Skipene ble delvis overlevert
i 2018, og resterende ble overlevert i 2019. Oppgjør for skipene
var aksjer i Wilson ASA. Konsernet er nå Wilson ASA sin nest
største aksjonær, med en eierandel på rundt 3,7 %.
VAAGEBULK III KS/AS

Konsernet har ett skip MS «ICS Triton» som er 100 % eiet
gjennom datterselskapet Vaagebulk III AS. Skipet er leid ut på
en lengre bareboat avtale til Inter Caribbean Shipping, og går i
Sør-Amerika.

Nøkkeltall

2020

2019

Sum driftsinntekter*

NOK mill

6,0

3,0

Driftsresultat

NOK mill

2,7

0,2

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

4,5

7,0

* Investeringer etter egenkapitalmetoden
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MV Eidholm.

MV Pirholm.

MV Vågsund.

Bio Feeder AS
Bio Feeder AS satser på frakt av fiskefôr. Målsetningen er
å bli en ledende aktør innen dette fraktsegmentet.

Konsernet eier 41,32 % av Bio Feeder AS. Bio
Feeder AS eier MV Terneskjær, MV Kryssholm,
MV Vågsund, MV Eidholm og MV Pirholm.
Skipene går både på faste kontrakter og i spotmarkedet. Lighthouse Ship Management AS
utfører den tekniske og maritime drien.

Bio Feeder har i løpet av året inngått en ny kontrakt,
som innebærer en skraping av «gamle» MV Terneskjær
i en kondemneringsordning, samt kjøp av et nyere
skip MV Falkberg, «nye Terneskjær». Skipet skal
ombygges og utbedres, blant annet med tanke på
miljøtiltak.

Skipene er spesialiserte innen levering av fiskefôr,
men tar også annen last som saltfisk og gjødning.
MV Vågsund fremstår som et av bransjens mest
eﬀektive skip for frakt av fiskefôr til ulike oppdrettsanlegg langs kysten.

KAPRER STORE KONTRAKTER

I 2017 ble «gamle» MV Kryssholm solgt til skrap
og selskapet kjøpte «Serra Atasoy», omdøpt til MV
Kryssholm. Skipet er bygget i 2011 og er på 4 300 dt
og vil gå i spotmarkedet frem til ombygging til fiskefôrskip. Ombyggingen forventes å bli gjennomført i
2020/2021.
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Takket være eﬀektiv dri og sin evne til å tenke
nytt, har Bio Feeder AS inngått kontrakter med
de største aktørene i bransjen og vært i stand til å
øke antallet skip i flåten. Målsetningen er å være en
ledende aktør innen dette fraktsegmentet.
Bio Feeder har hatt god inntjening, og betalt ned
gjelden sin relativt raskt. Selskapet har også, grunnet
sine innovative løsninger, fått lån fra Innovasjon
Norge for å kunne etablere og videreutvikle nye
områder.
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Sand

SAND

Stormo Invest er eneforvalter med evigvarende
rett til masseuttak fra sandtaket.

Sandtaket på Stormo er Sør-Norges største ferdigregulerte og godkjente område for masseuttak. Det
inneholder 160 millioner tonn masser i en dybde
på 50 meter og 300 millioner tonn ned til 90 meter.
Hele området er på ca. 1 400 dekar, hvorav ca.
1 000 dekar er med ca. 90 meters dybde. Stormo er
en breelvavsetning med meget gode variasjoner på
kornstørrelser. Massene har godkjente petrografiske
analyser, langt under grenseverdi for bruk i bygg.
Massene kan også CE-merkes, da de er radontestet
og målt til å være langt under kravene som settes av EU.
FORVALTER RESSURSER

Stormo Invest skal forvalte ressursene og i utgangspunktet ikke delta direkte i produksjonen.
Et overordnet mål for selskapet er å sikre uttak av
sand og grus i store mengder i årene som kommer.
Dette skal gjøres gjennom tilrettelegging for og
etablering av betongrelaterte virksomheter nær
råstoﬀkilden. Å finne løsninger sammen med
aktører som ønsker å sikre langsiktig råstoﬀtilgang,
vil være en viktig del av Stormo Invest sin
forvaltning av ressursene.
80

DRIFTEN

Drien av sandtaket ble gjenopptatt i 2012, etter å
ha ligget nede siden 1987. Massene er hovedsakelig
solgt til lokale aktører. Det er laget nytt veinett,
klargjort et område for uttak av ell samt avdekket
og utvidet et område slik at man får tilgang til de
fraksjonene som er egnet for mørtelproduksjon.
KAN LEVERE TIL HELE LANDET

I 2012 tegnet OG Arkitekter en mørtelfabrikk og
nødvendige rammetillatelse er gitt av Nome kommune.
Det arbeides med å finne samarbeidspartnere for
eventuelt å starte opp arbeidet med å etablere
mørtelfabrikken. Vi har vært i kontakt med ulike
aktører som er interessert i samarbeid og vi ser lyst
på markedssituasjonen. Forekomsten ligger langs
Telemarkskanalen vest for Lunde i Telemark.
Med den sentrale beliggenheten vil sandtaket
kunne dekke størstedelen av Norges befolkning
og marked. Innen en sirkel på 20 mils radius finner
man alle fylkene i Norge. I tillegg til at det kun er
50 km til nærmeste dypvannskai, hvilket åpner for
et enda større skandinavisk og europeisk marked.
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Finans

FINANS
Advanced Asset Management gjennomfører
konsernets likvide investeringer.
Selskapet hadde en positiv utvikling i 2020, og
har foretatt betydelige ny-investeringer i aksjefond
gjennom året. Porteføljen består hovedsakelig av
større poster i anerkjente fondsaktører i Norge.
SIKKER SOM BANKEN

Administrasjonens mandat gir fleksibilitet til å gjøre
endringer i porteføljen, både når det gjelder type
verdipapir og hvilken geografisk spredning selskapene
som verdipapirene er eksponert mot har. I 2020
ble det for det meste investert i globale og nordiske
aksjefond. I tillegg har selskapet fungert som en

«bank» internt i konsernet. Årsaken til dette er at
konsernet har hatt betydelig vekst og stor aktivitet i
løpet av 2020.
Grunnfilosofien i AAM er å investere i verdipapirer
som er relativt konservative, likvide og som har
begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå høyere
positiv avkastning enn relevante sammenlignbare
porteføljer.
AAM skal investere konsernets «overskuddskapital»,
og blir årlig tilført et beløp som ny egenkapital.

Nøkkeltall
2020

2019

Driftsresultat

NOK mill

(0,4)

(0,3)

Ordinært resultat før skatt

NOK mill

6,0

6,6

Avkastning på totalkapital

%

5,2

7,4

* Tall før elimineringer
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Foto — Sindre Ellingsen

This is
Strømberg Gruppen
Strømberg Gruppen is one of the
largest businesses in Bergen in
terms of turnover.
THE GROUP

Strømberg Gruppen AS was founded in 1998, and
has seen considerable expansion since then. The
Group is one of the biggest businesses in Bergen
based on turnover.
The Group’s core activities are dealership activities
and workshop operations for Volvo and Renault
trucks and buses, property development, manufacturing and sale of truck bodywork, road transport
equipment and commodities. In addition, we deal
with light rail buses, investment, sand and shipping.
The company’s objective is to maintain its position as a leading Volvo and Renault truck and bus
dealer.
The Group’s turnover in 2020 was NOK 2.1 billion,
and it achieved a profit aer tax of NOK 141.7
84

million. The profit performance is aﬀected by the
Group’s minority interests, such that the actual
profit for the Group is NOK 140.9 million for 2020.

gagement and process orientation. Health, safety
and the environment are among our fundamental
values, and our work on the environment is subject
to continuous improvement. The Strømberg book
‘Normer, Verdier og Policy’ (Norms, Values and
Policy), which was first published in 2009 and most
recently revised in 2018, sets out what we stand for:
our values, who we are and how we want to be perceived, our identity and how we work, govern and
make decisions, and our policy. We have worked on
implementing these core values in the organisation
ever since.

and a 24-hour call-out breakdown service.

AREAS OF ACTIVITY

In 2020, the business had a total turnover before
elimination of approx. NOK 386.7 million.

Strømberg Gruppen has six main areas of activity.
They are bodywork, truck and bus dealerships,
commercial property, shipping, sand and financial
investments.
BODYWORK

CORE VALUES

The Group’s core values are business integrity,
honesty and reliability. We endeavour to act with
openness and trustworthiness both internally and
externally.
Out company policy encompasses staﬀ, quality
and the environment. Our employees are our most
valuable resource, and we endeavour to constantly
enhance the competence and motivation of each
individual employee.
We shall achieve our quality policy through a
customer-centric approach, leadership, staﬀ en-
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Our bodywork business is represented by ARKA
AS in Os south of Bergen, ARKA Rogaland AS,
Rolands AS at Mjåvann outside Kristiansand, Nor
Slep AS in Sandeord and Carbomix AS, which
has oﬃces in Oslo and Bergen.
These companies manufacture bodywork for trucks
and distribution vehicles. They also import and sell
cranes, concrete drum mixers for fitting to vehicles
and other relevant equipment. They have acquired
a high level of expertise and perform repairs and
service on their products. They have an extensive
service and repair network throughout Norway,

Nor Slep AS became part of the Group in 2015
through the acquisition of 50% of the shares in the
company. A further holding of 25% was acquired
in 2017, and the remaining 25% was acquired at the
turn of the year 2019/2020.
ARKA AS also has an oﬃce in the centre of Oslo
and a 50% holding in Transrep AS, which performs
repairs, service and builds small bodywork at the
same address.

VOLVO DEALERSHIP

Strømberg Gruppen is the biggest Volvo and Renault dealer in Norway, and the second biggest in
the Nordic region. We carry out dealership activities in sales and servicing of vans, trucks and buses
through Trucknor AS (region 3) and Nordic Last
og Buss AS (region 5).
The number of service points is well developed
throughout the dealership organisation, and with
skilled employees providing excellent service to
customers, our goal is to continuously develop the
business and further develop customer relations.
Nordic Last og Buss AS has 14 workshop facilities
from Saltellet in the south to the North Cape in
the north and Vadsø in the east. Nordic has a total
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staﬀ of 185, and the organisation is divided into two
areas: Distrikt Sør and Distrikt Nord, each with its
own general manager. Nordic Last og Buss AS had
a gross turnover of NOK 538.0 million in 2020.

new buildings. Rasmussen Eiendom’s property
portfolio comprises both old and new buildings –
some built by the Group itself and some that have
been acquired. They are all in very good repair.

Trucknor AS owns a total of ten Trucknor companies. Geographically, the companies are situated
along the coast from Stryn in the north to Arendal
in the south, and comprise a total of 18 workshop
facilities. The Trucknor companies have a total of
295 employees and had a total gross turnover of
NOK 1,185.9 million in 2020.

Following the sale of VSM AS at the end of 2018,
the Group’s exposure to shipping is linked to a strategic shareholding in the company Bio Feeder AS
and shares in Wilson ASA. The Group also owns
one ship through the subsidiary Vaagebulk III AS

SHIPPING

SAND
BUSNOR

Busnor AS attends to the need for bus material not
available in Volvo’s range of products. This primarily concerns environmentally friendly, cost-eﬃcient
high-capacity buses for use in the larger cities.
They constitute an alternative to the Light Rail and
trams, but are also a means of increasing capacity
on heavily traﬃcked city bus lines.
PROPERTY

Rasmussen Eiendom AS is a considerable market
player with rental space of approx. 100,000 m², and
50 lessees across 20 buildings. The organisation has
seen stable growth in recent years due to the renovation of older buildings and construction of several

The Group took over as majority owner of the company Stormo Invest AS in 2011. This business area
is under development, but the aim is for the Group
to produce various types of sand-based products.
The company’s sand quarry is one of the largest
regulated sand deposits in the Nordic region.
FINANCIAL INVESTMENTS

Advanced Asset Management AS manages the
Group’s liquid investments. Over the past few
years, the Group has built a portfolio of liquid securities with a moderate risk profile. Going forward,
additional capital will be added to the portfolio in
order to build this business area into an integral part
of the Group.

Design | Haltenbanken
Re-design | Hilde Greve Myhrvold
Forsidebilde | Efferkran på Ulriken 643 - Dani Alvær Bergstø
Papir omslag | MultiOffset 300 gr
Papir innmat | MaxiOffset 150 gr
Opplag | 1 200
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