Johannes Fog sparer
tid og ressourcer med
en effektivisering af
sin lastbilpark
Hos Johannes Fog Trælast har man sat klare rammer for
deres flåde af lastbiler, og det har givet ressourcemæssige
besparelser, færre spildtimer og øget sikkerhed. LeasePlan
Danmark har stået for implementeringen.
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For Johannes Fog var det vigtigt, at chaufførerne
ikke oplevede de nye rammer som en spændetrøje.

”Før i tiden skulle man også indhente forskellige

Det er lykkedes, og efter omstruktureringen kan Kim

priser og tilbud, når bilerne skulle udskiftes. Det har Pedersen konstatere, at udskiftningen af bilparken
vi nu gjort i ét hug med vores faste biltyper. Dermed har medført gladere medarbejdere.
sikrer vi, at vi hele tiden har en optimeret bilflåde.”
”Bilerne er chaufførernes arbejdsplads mange timer
Øvelsen betød også, at antallet af biler kunne redu- hver dag. Det duer ikke, at man ikke kan holde ud at
ceres, så Johannes Fog i stedet for 27 biler nu har 22. sidde ned. Derfor brugte vi også udskiftningen til at
Det giver konkrete besparelser på både leasingom-
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er det fx muligt at vælge et bedre sæde til chaufføren, og det prioriterer vi som virksomhed gerne,”

siger Kim Pedersen og fortæller, at bilerne nu har fået ”De har været en rigtig god samarbejdspartner. De
små køleskabe, der holder chaufførernes mad- og

har en specialviden på området, der gør, at de kan

drikkevarer friske hele dagen.

komme med gode input og anbefalinger til, hvordan
vi løser vores behov,” slutter han.

I hele forløbet har Kim Pedersen været glad for samarbejdet med LeasePlan Danmark:

Faktaboks: Det har Johannes Fog fået ud af
at effektivisere sin lastbilpark
Udfordring:
Johannes Fog havde 27 lastbiler af flere forskellige
bilmærker med forskellige opbygninger. Det skabte en
del spildtid, når chaufførerne skulle flytte mellem de
forskellige biler. Og det gav nogle sikkerhedsmæssige
udfordringer, som virksomheden ønskede at komme
til livs.
Løsning:
Sammen med LeasePlan Danmark lagde Johannes Fog
en plan for at effektivisere og ensarte bilparken. Efter en
grundig analyse af behovet er der udviklet et sæt faste
typebetegnelser for flådens forskellige biler, som skal
bruges ved udskiftning. Dermed blev det også muligt
at reducere antallet af biler.

Resultat:
Reduceringen af bilparken har givet besparelser på
tid og ressourcer. Typebetegnelserne gør, at alle
chaufførerne kender bilerne i vognparken, og det er
blevet nemt og enkelt at udskifte de gamle biler. Det
har også givet højere sikkerhed, og chaufførernes
arbejdsglæde er øget pga. nyere og mere moderne
biler. På miljøområdet opfylder bilerne den seneste
EU-norm, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold
til de gamle biler.

