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Ferno Norden snuser på en elektrisk gullgruve fra Kina –
etter svikt fra politiet

 Av Ralf Haga
18. januar 2019, kl. 16:01

Ta en titt på disse bilene. De er nye på norske veier, kommer
fra Kina og kan bli gull verdt for hortensbedriften Ferno
Norden.

STORE MULIGHETER: Daglig leder Ole Brekkenes i Ferno Norden er fornøyd med å ha fått kontrakt på
klargjøring av i første omgang 60 elektriske varebiler. Han håper på mellom 300 og 400 i løpet av 2019.
Slikt blir det millioninntekter av. Foto: Ralf Haga

– Går det som vi og importøren har ambisjoner om, får vi en avtale på mellom 300 og 400 biler i

år. I snitt vil vi kunne ha inntekter på rundt 70.000 kroner per bil, forteller daglig leder Ole

Brekkenes.

Et kjapt overslag viser dermed at bedriften kan få en omsetning på opp mot 28 millioner kroner

bare på de kinesiske varebilene.

Sju millioner

Bilene kommer fra bilfabrikken SAIC. Ukjent, trolig, for mange nordmenn, men langt fra noen

miniputt i internasjonal sammenheng. Fabrikken omsetter for hundrevis av milliarder kroner

årlig. I 2017 produserte SAIC sju millioner biler.

– Det er Kinas største og verdens sjuende største bilfabrikk, forteller Brekkenes.

Varebilen de nå har lyst til å selge til nordmenn og norske bedrifter, er elektrisk og heter

Maxus EV80. Posten Norge er blant de første som bestemte seg for å prøve doningen, de

ble positivt overrasket, og i disse dager utstyres tre biler hos Skoppum-bedriften Ferno

Norden.

– Vår oppgave er klargjøre bilene for norske forhold og tilpasse dem etter kundenes ønsker. Vi 

monterer tilleggsvarmeapparat, varmeseter og ladekabler, vi innreder lasterommet, installerer lys 

og såkalte bakløftere. Dessuten er jo Norge, i motsetning til Kina og alle andre land, gått over i 

DAB-sfæren, så vi monterer DAB-radio i alle bilene, forteller Ole Stokkenes.

Gjør alt

I tillegg til postbilene, har Stokkenes og hans 30 kolleger avtale om å levere demobiler til flere 

bilforhandlere rundt i landet, og også leasingselskaper er kommet på banen.

– Veldig mange rmaer leaser jo varebilene sine, så dette kan bli stort også på det området,

mener Brekkenes.

VELGER ELEKTRISK: Posten har testet ut de kinesiske bilene i en periode og har bestemt seg for å kjøpe

ere. Foto: Ralf Haga

Den neste måneden har Ferno Norden kontrakter på klargjøring av cirka 60 biler, og de

håper altså å mangedoble det i løpet av året.

– Både vi og importøren RSA i Drammen, som også importerer Suzuki og Isuzu, har stor tro på

det.

20 mil

Elektriske varebiler er foreløpig sjelden å se på norske veier, men med Maxus tror importøren på

en radikal endring.

– Vi har selv hatt en bil på lån, den virket veldig konsistent, og rekkevidden skal være så god som

200 kilometer per lading. Med alle de øvrige elbil-fordelene, som gratis bom og parkering, tror vi

bedriftsmarkedet kommer til å få øynene opp for denne bilen, sier Ole Brekkenes.

– Hvordan fikk dere denne avtalen?

– Den kk vi ved at vi kan tilby en solid totalpakke. Det var minst to andre aktører som gjerne ville

ha jobben, og jeg tror ikke vi var billigste tilbyder, men vi gjør alt på ett og samme sted. Det betyr

mye for kunden. Det betyr at de slipper å bruke tid på å sette bilene hos flere aktører. Når bilene 

kjøres ut herfra, er de ferdig utstyrt og også utvendig dekorert og registrert.

STORE MULIGHETER: Daglig leder Ole Brekkenes i Ferno Norden er fornøyd med å ha fått kontrakt på

klargjøring av i første omgang 60 elektriske varebiler. Han håper på mellom 300 og 400 i løpet av 2019.

Foto: Ralf Haga

Politisvikt

I ere år har politiet vært den største enkeltkunden til Ferno Norden. Og fortsatt er et betydelig

antall biler fra lovens lange arm innom Innlaget på Skoppum for klargjøring, med montering av

blålys og foliering og det hele. Men etter politireformen har Stokkenes og co merket en betydelig

nedgang.

– I �or leverte vi kun 50 patruljebiler. Det er under halvparten av det normale og innebar

en omsetningssvikt på 25-30 millioner kroner for vår del. Vi jobbet hardt for å ta igjen dette

på andre områder, og klarte det et stykke på vei, men omsetningen falt fra noen og åtti

millioner i 2017 til noen og seksti i �or, og vi får et regnskapsmessig undeskudd, sier

Brekkenes.

DEMOBIL: Denne skal leveres til en bilforhandler i Stavanger. Foto: Ralf Haga

Opp i år

I år, derimot, tror Ferno Norden på en betydelig vekst og har budsjettert med en omsetning på 

nær 100 millioner kroner. De elektriske, kinesiske varebilene utgjør en vesentlig del, og i tillegg 

har fortsatt både forsvaret og politiet store kontrakter. Blant annet inngikk Ferno Norden før jul 

en ny avtale med politiet om å utstyre 16 overvåklingskjøretøy, en avtale som for 

hortensbedriften er verdt fire millioner kroner.

– Vi kan ikke stå på stedet hvil og tenker hele tida nytt for å lykkes. Bare det siste halve

året har vi ansatt fem nye medarbeidere, og nå søker vi etter to til, så vi ser lyst på

framtida, sier Ole Brekkenes.

FORTSATT KUNDE: Politiet bestilte færre biler i �or, men er fortsatt en betydelig kunde hos Ferno Norden,

som satser på å nå en omsetning på nesten 100 millioner kroner i år. Foto: Ralf Haga




