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Grant Larsen - Konsernsjef Cognia AS / Volmax AS 

➢ 3. Generasjon operativ eier av bilforhandlere
- Bil-Service Personbiler og Volmax

➢ Styreleder i Malorama Holding
- Fargerike, Farveringen, MalProff

➢ Utdannet Bachelor og MBA fra University of
Wisconsin og University of Colorado

➢ Etablerte flerfamilie-konsernet Cognia med 2,5 
mrd NOK i samlet omsetning i juni 2018



Cognia –
Transport og teknologikonsern med 150 års bil-erfaring

TeknologiPersonbil EiendomLastebil



Rigge seg for fremtiden… 

Mens man utvikler dagens forretning!

Operativ drift

• Markedsandeler

• Marginer

• Effektiv drift

• Kundefokus

Fremtidig utvikling

• Nye inntektsstrømmer

• Diversifisering

• Digital plattformer

• Skape kritisk masse



Rigge seg for fremtiden… 

Tilpasse alle deler av konsernet!

Eier

Styre

Administrasjon

Drift

Samkjøre eierinteresser og langsiktig fokus

Etablere kompetente styrer

Fornye administrasjon- og lederkompetanse

Kontinuerlig investering i forbedret drift



Rigge seg for fremtiden… 

Forutsetninger for å lykkes

Big is beatiful!

➢ Finansiell og organisatorisk styrke til å investere i både dagens drift og fremtiden

➢ Utvikle kompetanse som matcher bransjer vi tradisjonelt ikke har måtte forholde oss til

➢ Evne til å danne utradisjonelle partnerskap og jobbe på tvers av bransjer

➢ Håndtere endring i tradisjonelle verdikjeder

Men… må være lettbent (til tross for behov for størrelse)



Utvikle driften i Volmax
• Kontinuerlig forbedring  - LEAN

• Rekruttere og utvikle kompetanse på tilhengere, påbygg og utstyr

• Sikre deleforsyninger

• Optimalisere alle serviceplaner for å redusere planlagte driftsstopp

• Investere i tilpassede bygg



9



10



11



Investerer i eiendom! Vi skaper driftsplattformen til 
Volmax for de neste 20 årene!

Borgeskogen Hamar Råde

Etablering av regionens største 
skadesenter!
Ferdig desember 2018.

20 mål tomt på Ikea Handelspark. 20 mål tomt ved Rygge flyplass.

Gode energiløsninger i byggene
Sikrer grunnlag for effektive arbeidsoperasjoner og 

fleksibilitet for nye drivlinjer



Utvikle tilleggstjenester i Volmax
• Sjåførtreningstjenester

• Kjøre- og hviletidstjenester

• HMS tjenester

• Generelle rådgivningstjenester

• Robotic Process Automation
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Kjøre- og hviletidstjenester leveres 
på en skalerbar måte ved hjelp av 
avansert dataprosessering og 
«Robotic Process Automation» 



Utvikle digitale plattformer
• Bedre kundedialog

• Nye tjenester til eksisterende kunder

• Knytte til seg partnere

• Forbedring i interne prosesser og kvalitet



Å rigge seg for fremtiden…

Hva er alternativet?


