
4 YrkesBil | nr. 9 | september 2017

Komponentleverandøren Bevola vil bli mer 
komplette. Nå satser selskapet på å levere 
 standardiserte hydrauliske anlegg til lastebiler.  

MANGE: YSK-lærlinger ved Solør. Foto: Charles Galaasen

Brede Høgseth Wardrum 

Det danske-eide selskapet 
Bevola Norge AS har vokst 
jevnt og trutt de seneste 

årene. Bare fra 2015 til 2016 økte 
omsetningen med 18 prosent, fra 
111 til 131 millioner kroner. 

– For å vokse videre vil vi satse 
på flere produktområder. I første 
omgang vil vi styrke posisjonen vår 
innenfor hydraulikk og hydrauliske 
systemer til lastebiler, forteller salgs-
sjef Freddy Hansen i Bevola Norge 
til YrkesBil. 

Standardisering
Nå er ikke hydraulikk noe helt nytt 
for Bevola. Det utgjør over 20 prosent 
av dagens omsetning, og selskapet 
har lenge levert egenproduserte 
tanker. Fabrikken i Danmark lager 
rundt 500 slike i året, og ifølge 
Hansen er selskapet blant de største 
leverandørene av hydraulikktanker 
til tippbiler i Norge. 

– Problemet er at utvalget vårt har 
vært lite og ikke veldig markedstil-

passet. Det vi satser på nå er å levere 
mer komplette systemer, og målet 
er å kunne tilby forprosjektering 
av hele det hydrauliske anlegget til 
ulike lastebiler, sier Hansen.

I dag er det gjerne slik at kundene, 
som i hovedsak er små og store på-
byggerbedrifter, plukker komponen-
ter «litt her og litt der» og gjør ting 
på sin måte. 

– Her ser vi store muligheter for å 
standardisere mer, og vi opplever at 
også kundene ønsker mer standardi-
serte løsninger. Det vil gjøre innkjøp 
og logistikk enklere både for dem og 
oss, sier Hansen. 

Flere agenturer
Bevola Norge har også ansatt en de-
dikert «hydraulikkmann», Runar 
Larsen, som har lang erfaring i faget. 
Kompetansen skal styrkes ytterli-
gere. Lageret er også utvidet med 
1.000 kvadratmeter. 

I tillegg har selskapet sikret seg 
flere agenturer, og fører nå blant 
annet Penta tippsylindre fra itali-
enske Interpump, sentraler, ventiler, 
hydrauliske motorer og pumper fra 

Hybrid- 
rekord
Boreal Buss AS valgte Scania 
som leverandør av bussma-
teriell til anbudet med Agder 
Kollektivtrafikk AS, om drift av 
busstjenester i Kristiansands-
området. Kontrakten utgjør 
140 busser. 

– Dette er Norsk Scania AS’ 
største bussordre gjennom ti-
dene. Leveransen gjelder også 
vårt reparasjon- og vedlike-
holdsprogram, Fleet Care, sier 
Scanias avdelingsleder på buss, 
Olav Dårflot.

Totalt har Scania mottatt 
ordre fra Boreal på 230 busser 
i år og har 170 busser i drift hos 
selskapet.

Bussene leveres i forskjel-
lige lengder, akselkonfigurasjo-
ner og utstyrt etter kundens og 
oppdragsgiver behov. Samtlige 
busser skal være i drift fra 1. 
juli 2018.

Bussene skal kunne benytte 
både ordinær autodiesel og 
biodiesel. 70 av bussene 
leveres med hybridløsning, 
noe som gjør dette til Scanias 
største enkeltleveranse av 
hybridløsninger.

Rekordmange vil  
bli  yrkessjåfør 
Rekordmange vil bli yrkessjåførAl-
dri før har det vært flere søkere til 
yrkessjåførfaget enn i år. Det kom-
mer godt med i en transportnæring 
som opplever et enormt behov for 
yrkessjåfører.

I august startet 310 lærlinger 
i yrkessjåførfaget, til tross for at 
det i utgangspunktet bare er 280 
plasser på landsbasis.

Det var 445 søkere til læreplass 
i yrkessjåførfaget pr 1. mars ifølge 
tall fra Utdanningsdirektoratet. 
Tilsvarende tall for 2016 var 365 - 
en økning på 22 prosent. Det betyr 
at det fortsatt er drøyt 100 søkere 
som ikke har fått plass fra august.

– Mange fyller 18 senere på 
året, noe som gjør at de uansett må 
vente med oppstart. Det kommer 

derfor til å starte minst hundre 
lærlinger på landslinjer i januar, sier 
Charles Galaasen ved Opplærings-
kontoret for service og samferdsel.

Det betyr at i dette semesteret 
vil det bli utdannet over 400 nye 
yrkessjåfører - en klar rekord i 
norsk sammenheng.

Bygger 
flere fylle-
stasjoner 
for biogass
Skagerak Energi opplyser at de 
skal bygge opp en kjede av fyl-
lestasjoner for biogass. I første 
omgang på Østlandet, men på 
sikt er det planer om nasjonal 
ekspansjon. 

Biogassen skal i hovedsak 
leveres flytende (LBG), men 
også noe trykksatt biogass 
(CBG). Dette skjer etter at 
selskapet solgte 51 prosent 
av datterselskapet Skagerak 
Naturgass AS til den franske 
industrigiganten Air Liquide.

Selskapene skal investere 
betydelig i ny infrastruktur 
knyttet til produksjon, lagring 
og distribusjon av biogass og 
hydrogen for bruk i kjøretøy.

Mye av grunnlaget for ut-
byggingen av distribusjonsap-
paratet er en intensjonsavtale 
med Litra AS. Transportsel-
skapet skal de kommende fem 
årene investere i minimum 100 
tunge kjøretøy som kjører på 
biogass.

Bevola Norge AS
Komponentleverandør til påbyggerindustrien. Bevola Danmark ble 
 etablert i 1968 og eies nå av konsernet Grønbech og Sønner. 
Hovedkontor og produksjon i Ringsted utenfor København. Norsk 
 hovedkontor i Larvik. 
Etablerte seg i Norge i 1988 og kjøpte i 2001 opp bedriften Auto Trailer 
AS i Larvik, som var startet av Per Egil Holm i 1995. Holm er fortsatt 
 direktør i Bevola Norge AS.

2016 2015
Driftsinntekter 130.796 110.947
Resultat f. skatt 4.106 5.623
Beløp i hele 1.000 kroner

Hydraulikk i tankene

underselskapet Contarini, samt sen-
traler og ventiler fra svenske Nimco. 
De forhandler også kundespesifikke 
løsninger fra Danfoss, samt tippsy-
lindre og pumper fra Edbro. 

Foruten Bevolas egne hydrau-
likktanker tilbyr de også pulverlak-
kerte ståltanker og tanker produsert 
i rustfrie materialer fra Dalbarco. 
Av denne typen leveres også driv-
stofftanker.

– Våre egenproduserte er i all 
hovedsak tanker som står bak hytta 
på tungtrekkere og tippbiler, mens 
Dalbarco-tankene i all hovedsak er si-
demonterte tanker, forklarer Hansen.

Nye tanker
Apropos egenproduserte tanker. 
Produksjonen av disse er nå er hel-

automatisert og hundre prosent 
maskinell. 

– Vi har også optimert tankene 
rent visuelt, i tillegg til at vi har 
jobbet mye med å redusere pro-
blemer med kavitasjon, forteller 
Hansen. 

Dette handler om å sørge for at 
luftbobler i oljen føres til toppen 
av oljespeilet i tanken, og frigjøres 
slik at luften ikke kommer inn i det 
hydrauliske systemet og i verste fall 
medfører kavitasjon og pumpeha-
vari.

– Våre ingeniører har gjennom-
ført utallige flowsimuleringer for 
å få den mest optimale innvendige 
konstruksjonen. Her mener vi å ha 
funnet en god løsning, som vi gleder 
oss til å presentere, sier Hansen.

UTVIDER: Salgssjef Freddy 
Hansen i Bevola Norge AS har 
mål om å tilby forprosjekte-
ring av komplette hydrauliske 
 anlegg til lastebiler.  
Foto: Brede Høgseth Wardrum


