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ÅRSBERETNING 2020. 
NAF SENTERET TØNSBERG. 

 

Året 2020 ble et meget spesielt år. Covid-19 preget stordelen av året. NAF Senteret Tønsberg 

har holdt åpent hele perioden og ingen ansatte har vært smittet eller i karantene utover fravær 

med vanlige forkjølelsessymptomer. Tiltakene for å hindre smitte har vært mange og det har 

preget arbeidshverdagen.  

I 2020 har vi startet et nytt næringslivssenter på Sem. Her kontrolleres alle biler som selges 

gjennom Auksjonen.no. Senteret administreres under NAF senteret Tønsberg. Vi har pr. i dag 

to bemannede testespor på Sem, men pågangen av oppdrag har en fortsatt økning og et tredje 

testespor er på plass. Det er utlyst en ny stilling som Bilteknisk konsulent som skal 

kombineres mellom NAF Sem og Senteret på Korten. Ved å flytte næringslivstester opp til 

oppdragsgiver så sparer vi transportleddet på ca 2000 biler i året. Vi sparer både penger og 

ikke minst bidrar vi til mindre trafikk på en allerede belastet strekning og vi sparer miljøet. 

Flyttingen medførte at det åpnet seg kapasitet ved Senteret på Korten. Kapasiteten ble 

benyttet til å utvide medlemstilbudet med NAF Verksted. Tjenesten er et meny basert tilbud 

hvor kunden får tilbud på utbedring av feil og mangler etter EU-kontroll og tilbud om 

vedlikeholdsarbeid/service. Juli 2020 startet arbeidene med å tilpasse lokalene til 

verkstedsdrift. Vi ansatte 2 mekanikere. Førstemann (teknisk leder) startet i August 2020 og 

har vært med på hele løpet. Mekaniker nr to startet Oktober 2020. Dessverre fant ikke 

mekaniker nr to seg til rette på vårt senter og returnerte til sin gamle arbeidsgiver etter ca 

halvannen mnd. Vi fortsetter med 1 mekaniker inntil videre. Vi er pr 1/1-21 6 ansatte i NAF 

Tønsberg. Drift av verkstedstjenester er en ny hverdag for mange av de ansatte som har vært 

her i mange år, men de ansatte har vist en veldig positiv og lærevillig innstilling i den nye 

rollen vi har påtatt oss. Tilbakemeldingene vi har fått fra medlemmer og kunder har vært 

veldig positiv. Det er mange som er fornøyde med at de slipper å ta turen på et annet verksted 

for utbedring av feil og mangler etter EU kontroll. Det er inngått avtale med Hertz bilutleie 

om leie av bil mens bilen er inne til reparasjon. 

Utlån av El-sykler har vært meget redusert i 2020 grunnet covid-19, men vil bli et positivt 

tilbud når verden normaliseres igjen.  

 

I løpet av 2020 har vi utført følgende tester: 

Periodisk Kjøretøykontroller  2196 stk.   

Etterkontroller PKK     470 stk.   

Garantiutløpstester                   344 stk. 

Salgstester                                  87stk. 

Kjøpstester                                85 stk.   

Driftstester                                  29 stk. 

NAF Ekspress                             65 stk. 

 

Dette er jevnt over en økning sammenliknet med 2019. I tillegg kommer oljeskift, 

vinduspusserskift, batteriskift og andre justeringer, konsulentrapporter, mm. 

 

Vi utførte i tillegg et stort antall tester for Næringslivet og den største av disse er 

Auksjonen.no (ca 2000stk). 

 

Næringslivs tester utgjør ca 60% av senterets inntekter på test og kontroll. 

     

 

I år som i fjor var det vår samarbeidspartner Dekkmann som foretok dekkskift for 

medlemmene. Tilbakemeldingene vi har fått på senteret er stort sett positive med tanke på at 



de også får tilbud om dekkhotell og evnt. nye dekk om det skulle være behov. Biler som er 

inne på senteret til verkstedstjenester har muligheten til hjulskift i forbindelse med dette. 

 

Vil med dette takke lokalavdelingen for et godt samarbeid og for den økonomiske støtten vi 

får. I 2020 gjorde vi store investeringer i verktøy og utstyr til verkstedsdrift. Dette bidrar til et 

vesentlig utvidet medlemstilbud. I 2021 vil vi fortsatt ha fokus på investeringer som utvider 

medlemstilbud. Det planlegges også en oppfriskning av kundeområde.  

  

2021 kommer til å bli et aktivt år på NAF Senteret Tønsberg. Vi gleder oss til å se 

fortsettelsen både på senteret på Korten og på Sem. Vi er fortsatt i en læringsfase på 

verkstedsdrift, men jeg syntes vi har blitt gode på relativt kort tid. 

  

Å feire Julebord sammen med Avdelingen er også alltid hyggelig, dessverre var det ikke 

mulig for oss å delta på dette i år grunnet restriksjoner som både myndigheter og ledelsen i 

NAF AS la til grunn. Vi håper at verden normaliseres i løpet av 2021 selv om mange av 

tiltakene som vi har lært å leve med nok kommer til følge oss en god stund fremover.  
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