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Velkommen til en ny æra inden 
for blanding af AUTOLAK
MoonWalk - innovative værkstedsløsninger
 

  Kompakt løsning til ethvert blanderum uanset størrelse 
  Integreret etiketteprinter
  Automatisk stregkodelæser
  Komplet med TOUCHMIX® Express computer med pre-installeret software
  Patenterede selvrensende doseringspumper
  Ultra præcis vægt sikrer fejlfrie blandingsprocesser
  Fuldt integreret med PPG’s digitale ecoSystem

 

For yderlig info kontakt os på:AP FARVER // WWW.AP-FARVER.DK
INFO@AP-FARVER.DK //86 62 12 66

INNOVATIVE VÆRKSTEDSLØSNINGER

The PPG Logo, Bulls Eye Logo and TouchMix are registered trademarks, and MoonWalk is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc. © 2019 PPG Industries, Inc. All rights reserved.
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For karrosseriværksteder og autolakerere er Auto-
taks den livsnerve, der er grundlaget for indtjening. I 
2019 har den fyldt ekstra meget hos os i AutoBran-
chen Danmark, fordi der er nogle væsentlige ændrin-
ger af systemet på vej. De ændringer kan betyde, at 
reparatøren skal være knivskarp til at få alt sit arbej-
de med i rapporten. Flere af de faste ting har nemlig 
udsigt til at ryge ud og skal vælges som tilvalg. Det 
kan komme til at koste reparatøren penge, fordi han 
eller hun så får færre penge for det samme arbejde.

Vi bruger en del sider på Autotaks i denne udgave af 
Lak & Karrosseri. Du kan blandt andet læse om bru-
gerne af Autotaks, og du kan læse om den dialog, vi 
i AutoBranchen Danmark har med Forsikring & Pen-
sion og den debat som har verseret i Motor-magasi-
net de seneste uger. Det er nemlig glædeligt, at Dansk 
Folkepartis Hans Kristian Skibby har bragt forsikrings-
selskabernes prispolitik på reparation af autoskader 
op i Folketinget. 

Vores konsulenter i Videncenteret har været meget 
rundt hos medlemmerne i 2019. Derfor kan du blandt 
andet i dette nummer læse om vores lakkonsulent 
René Thomsens KS 2000-besøg hos Qars i Randers. 
Om Christina Niemann, der er kvindelig værkfører 
hos Bilhuset Maibom i Aalborg. Og så har vi besøgt 
Rasmus Damsgaard Autolakering, et driftigt mange-
årigt medlem fra Herning.

Til januar er der DM i Skills i Bella Centeret i Køben-
havn. Her vil 22 unge mennesker fra autobranchen 
vise deres evner frem for os andre og i alt omtrent 
50.000 besøgende. Læs om Skills på side 19.

Og når vi nu er ved Skills og uddannelse, så bliver 
den 25. januar en festdag i Silkeborg. Her har Col-

lege360 nemlig officiel åbning af deres nye og flotte 
skole. Se billederne fra autoområdet som efter sigen-
de er blevet Nordeuropas største. College360 er som 
bekendt den eneste skole i landet, som uddanner 
autolakerere, og den ene af kun to skoler, som ud-
danner karrosseriteknikere – den anden er TEC i 
Hvidovre.

Endelig vil jeg også ønske dig en glædelig jul og et 
godt nytår. I 2020 vil vi fortsætte med at udfordre F&P 
i forhold til Autotaks, og du vil opleve masser af rele-
vante medlemsmøder og kurser. 

Glædelig jul.

Gitte Seeberg, adm. direktør

Vi udfordrer Autotaks
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AF: Carsten Ritter kommunikations- og 
uddannelseskonsulent i AutoBranchen Danmark

AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) kan 
klare alle dine udfordringer – også når den bliver 
en del af Dansk Erhverv pr. 1. januar 2020.  

ABAF er særligt kendt for branchekendskabet og 
den grundige og personlige vejledning til medlem-
merne. Det kan medlemmerne fortsat nyde godt af, 
når arbejdsgiverforeningen fra nytår flytter ind hos 
Dansk Erhverv i den gamle børsbygning i Køben-
havns centrum.

Flytningen blev enstemmigt vedtaget på en ekstra-
ordinær generalforsamling i ABAF i november. De 
store strukturændringer i branchen betyder, at der er 
brug for en stærk organisation til at skabe de bedste 
rammebetingelser for branchens virksomheder. Der-
for er det en stor fordel, at ABAF’s medlemmer via 
Dansk Erhverv nu får del i en bredere ekspertise på 
en lang række områder.

”Det er virkelig stort for ABAF og AutoBranchen Dan-
mark. Dansk Erhverv har 50 jurister og det giver med-
lemmerne mange muligheder for en endnu stærkere 
rådgivning. Vi har fået en god aftale, og det er en af-
tale, vi har arbejdet længe på. Det er ikke mindst glæ-
deligt, at advokat Marietta Bak Seemholt fortsætter sit 
virke for medlemmerne,” siger Hans-Jørgen Jørgen-
sen, bestyrelsesformand i AutoBranchen Danmark. 

ABAF har hele tiden været kendt for sit full-service-
koncept, hvor man ud over den generelle telefoniske 
rådgivning og retssagsførelse, også udfærdiger alle 
typer af ansættelsesretslige skrivelser fra opsigelser 
til fratrædelsesaftaler, advarsler og ansættelseskon-
trakter. Sådan vil det fortsat være. 

ABAF er specialister i overenskomsterne for både 
mekanikere, vognmalere og overenskomstansatte 
funktionærer og medarbejdere ansat på individuel 
kontrakt.

› SIDSTE NYT

ABAF er 
full-service 
arbejdsgiver-
forening
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Med ABAF får du
• Full-service-sagsbehandling herunder udarbejdelse af ansættelsesretlige skrivelser. 
• Forhandling med fagforeningerne, fx vedrørende afskedigelser og fratrædelsesaftaler. 
• Rådgivning i personalemæssige spørgsmål lokalt i virksomhederne. 
• Mæglingsmøder lokalt i virksomhederne samt fællesmøder i DA. 
• Faglige udvalgsmøder (lærlingesager), Tvistighedsnævn, Afskedigelsesnævn og retssager. 
• Styrkelse af faglighed inden for personalejura og øvrige personalemæssige spørgsmål gennem adgang til Kompe-

tence- og Udviklingsfonde. 
• Mulighed for at benytte feriekortordning. Endvidere kurser i ”Personalejura og overenskomstforståelse”, som giver 

medlemmerne en mulighed for at få en indføring i generel personalejura og i de enkelte ABAF-overenskomster med 
henblik på at lette din personaleadministration i hverdagen. 

Et medlemskab af ABAF betyder, at din virksomhed
• Får ensrettede, korrekte og lovlige ansættelsesbeviser uden brug af dyre advo-

kattimer. 
• Får korrekte afskedigelsesskrivelser eller tilfredsstillende fratrædelsesaftaler og 

herved undgår fordyrende afskedigelser. 
• Gør virksomheden mere konkurrencedygtig og attraktiv ved at dygtiggøre med-

arbejdere gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling såsom personaleju-
ra, ferielov, kontrakter og overenskomster. 

• Kan beholde feriepenge i virksomheden.

Udvidede muligheder
Samarbejdet med Dansk Erhverv betyder, at du som ABAF-medlem også bliver med-
lem i Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Samtidig ophører tilknytningen til SAMA (Sammen-
slutningen af mindre arbejdsgiverforeninger). Den professionelle rådgivning indenfor det 
ansættelsesretlige område vil fortsætte som hidtil, herunder alle opgaver vedrørende 
arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål, samt spørgsmål i relation til arbejdsmiljø, ud-
dannelse, lønstatistik og HR. Det nye kontingent kommer til at udgøre aktuelt 0,235 pro-
cent af den kontingentpligtige lønsum. Det årlige minimumskontingent er på 4.330 kro-
ner – reguleres med lønprisudviklingen (DA’s lønstatistik). Kontingent til Dansk Arbejds-
giverforening er indeholdt i kontingent til Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Kontingentet til 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver dækker samtlige udgifter i forbindelse med den samlede 
rådgivning og arbejdsmarkeds-/uddannelsespolitiske interessevaretagelse herunder 
også Malerfagets Faglige Fællesudvalg (MFFU). 

Dansk Erhverv forhandler og varetager medlemsinteresser på cirka 300 branche- og 
virksomhedsoverenskomster, og medlemmerne får adgang til en bred palet af viden på 
områder som personalesager, virksomhedsdrift, arbejdsmiljø og medarbejderudvikling. 
Samtidig får medlemmerne adgang til et stort katalog af netværksdeling og kurser.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at Dansk Erhverv scorer højt på medlemstilfredshed 
i den seneste undersøgelse:
• 94 procent af medlemmerne tilfredse med den juridiske rådgivning.
• 90 procent af medlemmerne tilfredse med Dansk Erhvervs arbejdsmiljørådgivning.
• 84 procent af medlemmerne tilfredse med HR og ledelsesudvikling.
• 90 procent af medlemmerne mener at Dansk Erhverv tilbyder netværk og arran-

gementer der er relevante for deres virksomhed.
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AutoBranchen Danmark er kritisk overfor F&P’s 
monopol på taksering af ydelser på lak og kar-
rosseri. Det giver lukkede døre – godt at sagen 
rejses i Folketinget.

Det er på tide, at der kommer rimelighed i samarbej-
det mellem autobranchen og de aktører, som opgør 
skader. Forsikringsselskaberne og autobranchen er 
tæt forbundet i et samarbejde, hvor selskaberne står 
for omtrent 80 procent af autolakereriernes omsæt-
ning. Det samarbejde har knaget i årevis, fordi lake-
rerne oplever at blive presset til det yderste. Og de 
er pressede. Derfor er det glædeligt, at spørgsmålet 
om forsikringsselskabernes prispolitik nu rejses i Fol-
ketinget, fordi DF’s Hans Kristian Skibby har bedt om 
svar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S). Forhå-
bentlig er der svar inden årets udgang. Selvfølgelig 
kan folketinget ikke blande sig direkte i sagen. Ikke 
desto mindre er det spændende at se hvad ministe-
ren svarer.

Når man undersøger lakeringsbranchens prispolitik, 
bør man også se nærmere på forsikringsselskaber-
nes indkøbspolitik og prissætning.

Gennem det meste af 2019 har takseringssystemet 
Autotaks stået overfor en opdatering, som vil forringe 
autolakerernes vilkår og muligheder for indtjening. Op-
dateringen har Forsikring & Pension varslet for længst, 
og den er udsat nogle gange. Det er vigtigt at kæmpe 
for, at ændringerne ikke bliver så drastiske og dyre for 
lakererne, som det tegner sig til lige nu. 

Forsikringsselskaberne presser autolakererne ud 
over, hvad der er rimeligt. Ændringerne i Autotaks vil 
betyde, at noget af lakerernes indtjeningsgrundlag 
fjernes og skal vælges til manuelt – noget mange vil 
glemme i en travl hverdag og måske kan føle sig pres-
set til at se bort fra. Men kan vi være sikre på, at for-
sikringsselskaberne fremover godkender noget der 
ikke ligger i systemet og fremover skal påføres ma-

nuel. Spørger man Forsikring og Pension er svaret 
ja. Spørger man branchen, er svaret det, at man ikke 
tror på, at de enkelte selskaber kommer til at god-
kende en taksering, som den vi kender i dag. Man 
forventer ganske enkelt forringelser i indtjenings-
grundlaget. Derfor beder vi F&P tage ansvar for de 
data, de administrerer. Driften af systemet foregår for 
lukkede døre. Ja F&P har faktisk monopol som sy-
stemleverandør hvilket burde føre til, at man er eks-
tra omhyggelige med sine handlinger. 

Tidspunktet for ændringerne i systemet er blevet ryk-
ket flere gange. Vi går ud fra, at udsættelsen er et 
udtryk for, at mange er kritiske overfor ændringerne, 
og at der stadig er uafklarede spørgsmål. Vi kommer 
til at følge det helt til dørs. 

Klare aftaler med plads til konkurrence
Forsikringsbranchen og branchens organisationer 
har i en årrække forsøgt at skabe klare retningslinjer 
om afregningerne, når et skadet køretøj skal takse-
res og endeligt repareres hos værksteder og lakere-
re. Det er ikke lykkes og meget bygger i dag på for-
skellige fortolkninger af systemet og forskellige hold-
ninger til, hvad der er korrekt udført arbejde. Derfor 
laver man på karrosseriværkstedet eller hos autola-
kereren til tider mere, end der bliver betalt for, og det 
er gået i lang tid, men begge steder er blevet effek-
tiviseret og skåret ind til benet i en grad, at det næp-
pe kan blive ved og jo heller ikke er rimeligt. 

Der er brug for klare aftaler om betaling mellem for-
sikringsselskab og autobranchen. Selvfølgelig er det 
vigtigt, at vi sikrer den frie konkurrence i branchen. 
Derfor skal aftalerne kun gælde de tekniske system-
forståelser og ikke handle om priser og rabatter.

Vi er i dialog med F&P om udfordringerne. De ken-
der vores holdning, og vi har stillet flere spørgsmål 
så sent som i denne uge – dem forventer vi selvføl-
gelig svar på. 

Lad os få en debat om 
lakeringsydelser 

AF: Gitte Seeberg adm. direktør i AutoBranchen Danmark

› DEBATINDLÆG
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Tre jyske 
skoler går 
med i indsats 
overfor kvin-
der i auto-
branchen
EUC Nord, Mercantec og Er-
hvervsskolerne i Aars slutter 
sig til AutoBranchen Danmarks 
fokus på kvinder i autouddan-
nelserne. De tre jyske skoler 
dækker et stort område og sær-
ligt EUC Nord og Mercantec er 
blandt landets ”tunge” skoler, 
når det handler om autouddan-
nelserne. 

”Også i vores område er der 
kamp om arbejdskraften. Vi 
ved, at virksomhederne gerne 
vil have kvinder i ellers traditi-
onelle mandefag, og mekani-
kerfaget er i en enorm udvik-
ling som man sagtens kan se 
kvinder i,” siger Jeanette Ørtoft, 
der er vicedirektør hos EUC 
Nord.

Skolerne foretager i november 
og december i samarbejde med 
AutoBranchen Danmark en triv-
selsmåling blandt kvinderne på 
autouddannelserne. Formålet 
er et sikre en attraktiv branche 
– også for kvinder. 

Lakererne bør ansætte 
elever før GF2
Autolakerernes uddannelsessted, College360, slår alarm i forhold til, 
at virksomhederne bør ansætte eleverne før GF2. Set over en bred 
kam har de bedste elever nemlig en praktikplads før GF2.

”I forhold til andre uddannelser, så ser vi blandt autolakererne et stort 
frafald af elever på Grundforløb 2, og de er kendetegnet ved, at ele-
verne ikke har en praktikaftale med en virksomhed,” fortæller Daniel 
Krarup Jørgensen, der uddannelsesleder på College360 inden for kar-
rosseritekniker og autolakerer.

På uddannelsen til karrosseritekniker har 95 procent af eleverne en aftale 
med en virksomhed, inden de begynder på GF2, mens kun 5 procent ikke 
har en forudgående aftale. På lakområdet er tallene lige omvendt. 

”En elev, som har en praktikaftale inden GF2, er en langt mere moti-
veret og bedre elev. Det giver mindre fravær og meget mere engage-
ment,” siger Daniel Krarup Jørgensen.

Opfattelsen er, at en potentiel elev ikke må gå på et autolakererværk-
sted uden en praktikaftale. Men sagen er, at så snart der ligger en prak-
tikaftale, er eleven fritaget så længe han eller hun er under uddannelse. 
På den måde kan man udnytte at have prøvetid både før og efter GF2.

Kursus i Vejle afslører 
smuthuller i Autotaks
AutoBranchen Danmarks Videncenter 
afholdt den 5. december kursus i Auto-
taks for 14 brugere. Deltagerne var både 
nybegyndere og øvede, men fælles for 
dem alle var, at smuthuller og afkryds-
ninger i Autotaks kan snyde selv de mest 
garvede brugere. 

På kurset fik deltagerne en række opgaver, der hurtigt viste, at Autotaks 
kan være et omfattende system at nå til bunds i, når man skal afkrydse 
alt det, man retmæssigt skal have betaling for, når forsikringsselskabet 
sender penge i retningen af skadesopbyggeren. 

”Jeg forstår godt, at man i en travl hverdag kan overse alle de krydser, 
som skal sættes i Autotaks. Derfor er det også yderst oplagt, at man del-
tager på de her kurser, for deltagerne får penge med i hånden hjem ved 
at huske alle afkrydsninger”, fortæller René Thomsen, lakkonsulent hos 
AutoBranchen Danmark, der sammen med Jørgen Petersen, forsikrings-
konsulent stod for kurset. 

Næste kursus afholdes den 21. april 2020.
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’Maibom’ ligger godt på tungen, når man skal huske 
på, hvad en af Nordjyllands største Peugeot-forhand-
lere hedder. Hvad der til gengæld kan være en svæ-
rere sætning at sige i autobranchen er: ”Jeg er kvin-
delig værkfører”. 

Statistik set er det nærmest umuligt at finde en som 
Christina Niemann. Hun er kvindelig værkfører for 
pladeværkstedet og malerværkstedet hos bilhuset 
Maibom, der ligger i den sydlige del af Aalborg. 

Med en uddannelse som karrosseritekniker i 2004 sid-
der hun i dag og leder pladeværkstedet i en verden af 
mænd. På mere overordnet plan findes der for hver ti 
personer ansat i autobranchen kun én kvinde.  

AutoBranchen Danmark møder derfor Christina Nie-
mann i Aalborg til en snak om, hvad hun tror der skal 
til, hvis flere kvinder skal opdage, at bilbranchen godt 
kan være en levevej.

”Det er vigtigt for mig at sige, at køn i min bog intet 
betyder i min position som kvindelig værkfører. Selv-

følgelig var det nok lidt af en omvæltning for nogle, 
da jeg blev tildelt jobbet som værkfører” fortæller Chri-
stina Niemann og fortsætter: 

”Jeg skulle sætte mig i respekt, men det er opgave, 
alle ledere bliver mødt med. Igen mener jeg ikke, 
det giver mening at køre den her kønsdebat. Jeg er 
i sin tid vurderet på min faglige egenskaber og le-
delseserfaring fra tidligere job. Den pointe synes jeg 
er vigtig at understrege. Jeg kunne aldrig finde på 
at trække kvinde-kortet. Og jeg er heller aldrig ble-
vet mødt med det”.

Forstokkede værkførere bremser udvikling
Ifølge Christina Niemann behøver man ikke fokuse-
re intensivt på forskellen mellem mænd og kvinder i 
autobranchen. 

Der vil altid være nogle opgaver, hvor mænd fysiolo-
gisk er bedre til arbejdet. Omvendt er et moderne 
værksted, som det i Aalborg, udstyret med så man-
ge hjælpemidler, at alle kan være med. Det gælder 
især på it-forståelsen. 

”For mig at se 
betyder køn intet 
i min position som 
kvindelig værkfører”

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› LAK

› KARROSSERI
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som skal udbedres i forbindelse med forsikringssa-
gen og så dem, der ligger ud over. 

”Her går vi ind konkret og rådfører os med kunden om, 
hvorvidt det er ok, vi skifter eller udbedrer. Så sætter 
vi også dem bedst muligt ind i vores arbejdsgang”. 

Elbiler bliver en stor udfordring
PSA-koncernen, som producerer de biler, der på et el-
ler andet tidspunkt ruller ind på Christinas værksted, 
satser som konkurrenterne på elbiler. Det betyder også 
en stor udrulning af elektriske modeller - og især Peugeot 
208-e kan betyde store omlægninger for værkstedet. 

Allerede nu er der ved at blive lagt strøm ind til lade-
standere hos det Nordjyske bilhus. Men det stopper 
ikke der. Også værkstedet skal gøres klar til at løse 
opgaver på elbiler. 

”For at løse opgaverne på forsvarlig vis skal der la-
ves et område, som kan spærres af. Der skal indkø-
bes specialværktøj. Og der skal oplæring til, så vi alle 
sammen kan håndtere elbiler sikkert og effektivt. Og 
det er lige om lidt, at det hele skydes i gang. Det ud-
fordrer hele processen med at servicere og reparere 
en bil”, siger Christina Niemann med henvisning til, 
at den elektriske udgave af 208 kommer til Danmark 
i første halvår af 2020. 

”Det der i virkeligheden bremser udvikling med at få 
kvinder ind i branchen er, undskyld mig, gamle og 
forstokkede værkførere, som ikke kan se en gevinst 
i at have både mænd og kvinder ansat. Ikke på grund 
af kønnene, men på grund af faglighed og det miks 
af idéen, som gør en arbejdsplads moderne. Det er 
rigtig nedbrydende for branchen og kvinders vej ind 
i autobranchen”, siger Christina Niemann. 

En ændret hverdag med taksering
Når man går en tur rundt på pladeværkstedet og kig-
ger ind gennem en af ruderne til Maiboms malekabi-
ner, er der godt gang i biksen. Lige uden for kabinen 
står en Peugeot 208 indpakket fra top til bund med på-
klistret takseringsrapport. Det er snart dens tur. 

AutoBranchen Danmarks udsendte tager et hurtigt 
kig på rapporten og konstaterer, at alt er medtaget 
og at værkstedet dermed får den betaling, den har 
krav på. Men når Christina Niemann skal beskrive 
arbejdsgangen med at taksere skader, er det tyde-
ligt, at der er sket meget på de tretten år, hun har væ-
ret væk fra autobranchen. 

”Jeg mærker det især på kontakten med taksatoren. 
Tidligere kom taksator fysisk forbi vores værksted og 
faktatjekkede det, vi opgjorde af skader. I dag fore-
går alt digitalt. Jeg er heldig, at jeg har et forholdsvist 
ungt hold, som bruger tablets. Og vi er to, som kan 
læse en skadesrapport nøje, så vi så at sige kan fak-
tatjekke os selv. Men ved tvister skal vi virkelig være 
skarpe i opgørelsen”, siger værkføreren. 

Kunderne stiller flere krav 
Når Christina Niemann skal pege på, hvad hun bru-
ger mest tid på i sin position som værkfører, peger 
hun på personalet, flowet på værkstedet og plan-
lægning. Men det er især fakturering til kunderne, 
som stjæler en hel del af den uddannede karrosse-
riteknikers tid på kontoret i Aalborg. 

”Jeg synes, vi i stigende grad bruger tid på at forklare 
kunderne om de udbedringer, som skal laves. Det sto-
re problem opstår i de situationer, hvor der er et klart 
mismatch mellem, hvad forsikringsselskaberne vil be-
tale for en konkret opgave og så den forventning, kun-
derne har til udbedring”, siger Christina Niemann. 

Af samme årsag tager de ansatte på værkstedet hos 
Maibom fotos af skader og fejl på bilerne. Både dem 
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En af AutoBranchen Danmark Videncenters vigtigste 
supportopgaver handler om Autotaks. Systemet Auto-
taks, der som bekendt ejes og drives af Forsikring & 
Pension (F&P), bruges i dag af 4.500 værksteder i 
Danmark. 

Sideløbende med værkstederne bruger 350 taksato-
rer systemet på tværs af forsikringsselskaber, og sam-
menlagt afregner værksteder og taksatorerne for om-
kring 6,5 mia. kr. årligt. Det sidste nøgletal er 20.000 
kr. i omsætning pr. minut i en arbejdsuge. 

Autotaks er derfor et yderst vigtigt system for alle, 
som udbedrer skadede biler i Danmark, og som sam-
tidig skal drive en forretning på det. 

Af samme årsag sidder Jørgen Petersen, forsikrings-
konsulent hos AutoBranchen Danmarks Videncenter, 
klar til at guide rundt i systemets mange muligheder.  
”For os er det vigtigt at give en nærværende support 

for brugerne af Autotaks. Det betyder, at de kan ringe 
til os med problemer ved kodeord, få vejledning i tak-
sering i en travl hverdag og dertil laver AutoBranchen 
Danmark kurser i taksering. Det er vigtigt for værkste-
derne, der skal holde tungen lige i munden med det 
temmelig omfattende system”, siger Jørgen Petersen. 

Rettelser fylder meget
Kigger man lidt nærmere på nøgletallene for Auto-
taks, foretages der årligt to millioner rettelser, eller 
hvad der svarer til 167.000 om måneden. 

Det betyder, at man som bruger af systemet skal være 
meget opmærksom på de opgørelser, som sendes 
ind til forsikringsselskaberne. Og deraf også de tilba-
gemeldinger, man får i forhold til rettelser. 

”Det er ofte her, der er uoverensstemmelser mellem 
værksteder, lakerere og taksatorer. Det er heller ikke 
alle, som bruger Autotaks hver dag. Derfor kan der 
være mange ting, som man glemmer ved opgørel-
sen. Men forglemmelser kan være dyre, især hvis det 
er gentagne fejl”, forklarer Jørgen Petersen fra Auto-
Branchen Danmark. 

Velargumenterede kampe virker
Men hjælper det overhovedet noget at tage kampen 
op med sit forsikringsselskab i sager med tvister over 
prisen for at udbedre skader? Ja, er det korte svar. 

AutoBranchen Danmark hjælper ofte virksomheder 
med at tilrette skadesopgørelsen og giver rådgivning 
til, hvordan man inden for AT-vejledning kan sikre sig 
den betaling, man har krav på. 

En af dem, som har prøvet at tage kampen op med 
sit forsikringsselskab, er Lennart Nielsen, der er lak 

Ring til Jørgen 
- han hjælper dig med Autotaks

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› AUTOTAKS

Faktaboks
AutoBranchen Danmarks Videncenter samler løben-
de data om, hvor fejl og mangler på skadesrappor-
terne opstår. En af de væsentligste fejl på lakområ-
det opstår på værkstedsrapporten, der kan være 
mangelfuld. 

Derfor afholder AutoBranchen Danmark løbende kur-
ser rundt i landet efter behov. Kurserne består i en 
fuld gennemgang af en autotaksrapport fra opstart til 
godkendelse. Kurserne henvender sig til begyndere 
og let øvede brugere af autotaks.

Det overordnede formål er i sidste instans at sikre 
korrekt opgørelse og dermed en øget indtjening på 
karrosseri- og lakopgaver.
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ansvarlig hos Arne Stubbe Automobiler i Måløv. Han 
stod for nyligt i noget af en problemstilling. 

På hans værksted reparerer de Toyota. Og den ja-
panske producent har de senere år, som flere andre 
bilproducenter, sendt en række modeller på gaden 
med tofarvet lak. 

“I en konkrete sag havde taksatoren bevidst fjernet 
den betaling, der skulle ydes til en Toyota Yaris og 
bilens bagdør i forhold til det tofarvede tillæg. Den 
rettelse og fjernelse løb op i 700 kroner. Umiddelbart 
lyder det jo ikke så voldsomt, men vi har 2.000 biler 
igennem værkstedet hvert år med skader. Og det her 
er blot en af flere sager, hvor vi ikke har været enige 
med taksator. Heldigvis gik sagen vores vej”, siger 
Lennart Nielsen fra Arne Stubbe. 

Krævede skriftligt svar ud fra AT-vejledningen
Lakafdelingen hos Arne Stubbe A/S og Lennart Niel-
sen stod på sin ret i sagen med Yaris’en. Derfor bad 
Lennart Nielsen taksatoren på den pågældende sag 
om en skriftlig begrundelse for, hvorfor selskab ikke 
ville yde betaling for den sorte del af lakopgaven.

Nærmere bestemt ville Lennart Nielsen have på 
skrift, hvorfor taksatoren mente, at lakeringen af den 
sorte del var indeholdt i den betaling, som der blev 
ydet for den hvide perlemorsfarve, som den konkre-
te Toyota Yaris har. Det betød en mangel i sidste 
ende.

“I sidste ende gav taksatoren sig. Måske kunne på-
gældende godt se, at han ikke kunne fravige sig AT-
vejledningen og retningslinjerne på området. Så det 
kan godt betale sig at gå i dialog med taksatoren om 
eventuel manglende betaling, selv om der ikke er ga-
ranti for noget”, fortæller Lennart Nielsen.

Tilbage ved Jørgen Petersen fra AutoBranchen Dan-
mark lyder det:

”Derfor kan det godt betale sig at stå på sin ret, når 
man er velargumenteret som Lennart Nielsen i Må-
løv. Det skal dog understreges, at der ikke er ga-
ranti for noget, hvis taksator eller forsikringsselskab 
modsætter sig”. 

Kender problemstilling lidt for godt
Jørgen Petersen får løbende tilbagemeldinger om 
modsatrettede tolkninger af AT-vejledningen. Pro-
blemstillingen ligger i, at det er en vejledning og ikke 
en brancheaftale, som er gældende på tværs af alle 
selskaber og værksteder.   

Nogle af de væsentligste uoverensstemmelser ses 
netop ved tofarve-tillæg, udsprøjtninger på tilstøden-
de dele i forbindelse med skarringer og kant-til-kant 
lakering.

“Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på, om 
de får den korrekte betaling for netop de her typer af 
opgaver, da vi dagligt bliver kontaktet om de tre ty-
per af opgaver. Er man i tvivl, kan man altid kontakte 
os for at få support og guides til korrekt opgørelse af 
skader”, siger Jørgen Petersen og tilføjer:

“Få læst rapporten godt igennem, krydstjek gerne 
med AT-vejledningen og konsulter med din autola-
kerer for at være sikker på den korrekte afregning 
med taksator”.

Lennart Nielsen

Jørgen Petersen
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Der laves hvert eneste minut 400 beregninger på ska-
der i systemet Autotaks, som ejes og drives af For-
sikring & Pension (F&P). Men indtil nu har de mange 
skadesberegninger været forbeholdt personbiler og 
varevogne. 

Fra midten af 2020 og frem vil F&P lægge lastbiler, 
cykler, traktorer og campingvogne ind i systemet, så 
også skader på de køretøjer kan gøres op med gra-
fikfiler og reservedelspriser, som man kender det i dag. 

Systemet vil løbende blive opdateret, men skades-
opbyggere vil kunne få adgang til en lang række data 
om undervogne, motorer, gearkasser og lakering. 
Jørgen Petersen er forsikringskonsulent hos Auto-

Branchen Danmarks Videncenter og hjælper med 
daglig support til brugerne af Autotaks.

”Vi kender ikke detaljerne i forbindelse med opdate-
ringen endnu, men der kommer en lang række nye 
køretøjer ind i Autotaks. Det betyder også, at proces-
serne for at opgøre skader på cykler, traktorer og lig-
nende bliver mere strømlinede”, fortæller Jørgen Pe-
tersen.

I dag benytter 4.500 værksteder og 350 taksatorer 
Autotaks-systemet. F&P samarbejder med blandt 
andre bilimportører, organisationer som AutoBran-
chen Danmark, tredjepartsleverandører og myn-
dighederne. 

Cykler og lastbiler på vej ind i Autotaks 

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› AUTOTAKS
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Forsikring & Pension (F&P) vil gøre det lettere for 
både kunder, forsikringsselskaber og taksatorer at 
følge med i hele processen ved reparation af en bil. 
Derfor vil F&P i løbet af 2020 præsentere Auto Track, 
der vil kunne skildre hele processen med data når:

• Pladearbejde eller mekanisk arbejde påbegyndes.
• Når taksatorrapporten er godkendt.
• Når lakering går i gang.
• Når komponenter er færdigmonteret.
• Når køretøjet er godkendt.
• Når køretøjet er klar til aflevering.

Jørgen Petersen, forsikringskonsulent hos AutoBran-
chen Danmarks Videncenter, sidder til dagligt med 
supportfunktion til Autotaks. Han sætter lidt flere ord 
på udvidelsen med Auto Track. 

”Målet med Auto Track er selvfølgelig at skabe stør-
re gennemsigtighed i de mange steps, som er for-
bundet med udbedring af skader på biler. Det er me-
ningen, at Auto Track skal være en fuld integreret del 
af forsi”, siger Jørgen Petersen. 

Mere statistik på værkstederne
På tegnebrættet er også mere statistik på det enkel-
te værksted. På den måde vil værkstedet lettere kun-
ne holde et overblik over den omsætning som gene-
reres fra hvilke forsikringsselskaber.

Sammen med den øgede mængde data kommer 
også bedre mulighed for at benytte flere bruger-id på 
samme værksted. 

”Det betyder selvfølgelig også, at der kan laves stati-
stik på den enkelte bruger, hvis man vil. I det hele ta-
get ser det ud til, at der er et ønske om at trække mere 
detaljeret statistik og data ud af Autotaks”, siger for-
sikringskonsulenten fra AutoBranchen Danmark.  

Et helt reparationsforløb kan 
snart vises med Auto Track 

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› AUTOTAKS
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Skoleprojekt: Overvældende succes 
med kendskab til uddannelse

AF: Carsten Ritter uddannelses- og kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

.......................

› UDDANNELSE

Det virker, når elever fra autoværksteder møder 
frem og fortæller folkeskoleelever om deres kar-
rierevalg. 20 procent flere har fået øget indsigt og 
interesse for erhvervsuddannelser

Næsten 2000 folkeskoleelever har lært om autobran-
chen og motorsport, og størstedelen har fået en øget 
interesse for en erhvervsuddannelse, når dette sko-
leår er gået. Det viser spørgeskemaet, som Dansk 
Automobil Sports Union (DASU) har lavet undervejs 
i undervisningsforløbene.

Eleverne er blevet spurgt om deres syn på uddan-
nelsen i forbindelse med, at de er blevet færdige med 
deres fire ugers tværfaglige undervisning, som giver 
dem et indblik i biler, autobranchen og motorsporten 
i kraft af miljøpåvirkning, samfundshistorie og meget 
andet. Her svarer 25 procent, at de overvejer at tage 
en erhvervsuddannelse, mens 33 procent svarer, at 
de overvejer at søge mere viden om en erhvervsud-
dannelse. De tal skal holdes op imod, at kun 20 pro-
cent af en ungdomsårgang i disse år vælger en er-
hvervsuddannelse.

”Næsten 60 procent er positivt indstillet overfor en 
erhvervsuddannelse. Det er et rigtigt godt tal. Og vi 
kan også se, at 20 procent flere svarer, at de har fået 
bedre indsigt i erhvervsuddannelserne efter under-
visningen, end de havde før,” siger Mikkel Bøyesen, 
der er projektleder i Dansk Automobil Sports Union. 
Hans projektleder løb i øvrigt med titlen som årets 
nye idé ved Auto Awards i november.

Flere elever/lærlinge fra AutoBranchen Danmarks 
medlemsvirksomheder har været forbi skoleeleverne 
og fortalt om deres uddannelsesvalg og fortalt løst 
og fast om uddannelsen til mekaniker eller karrosse-
ritekniker. Og det er, ifølge Mikkel Bøyesen, en me-
get vigtig faktor i de positive tilbagemeldinger.

”Det er en kæmpe forskel, at der står et ungt menne-
ske og fortæller eleverne fra 7.-10. klasse om deres 
uddannelse. Derfor håber vi stadig at flere og flere 
virksomheder vil være med,” siger han.

Lærlinge fra medlemsvirksomheder som Pedersen 
& Nielsen, Dahl Pedersen, Andersen & Martini, Jens 
Winther og Jan Nygaard, har meldt sig som rollemo-
deller for de unge, og der er fortsat brug for flere.

”Den unge lærling kan bedre fortælle de måske 
kommende lærlinge, hvad uddannelsen går ud på. 
De gør det med et smil på læben, og der er også 
noget personlig udvikling i det for dem,” siger Mik-
kel Bøyesen, der bruger rollemodellerne, når de 
fire ugers undervisning afsluttes med en seance 
på en gokartbane. Her taler den unge lærling i op 
til en halv time. 
 

Mikkel Bøyesen fra DASU.
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Undervisningsforløbet er skabt af Dansk Automobil 
Sports Union (DASU) og siden har AutoBranchen 
Danmark og Dansk Metal engageret sig i projektet, 
der er støttet af Villum Fonden og løber til og med 
2021. Den store succes er kommet bag på projekt-
leder Mikkel Bøyesen.

”Når dette skoleår er gået vil 2000 skoleelever fra 7. 
til 10. klasse have været igennem. Det er over for-
ventet og alene i dette skoleår, har vi taget 61 klas-
ser – der var budgetteret med 40 klasser,” fortsætter 
projektlederen. 

den for mekaniker, karrosseritekniker og autolakerer.
Kommuner og skoler står i kø for at deltage. Mange 
erhvervsskoler vil gerne stille elever til rådighed og 
medieinteressen har været overvældende.

”Det er helt tydeligt, at uddannelsesområdet har ven-
tet på, at nogen byder ind med noget anderledes. Det 
er dette og tilbagemeldingerne er fremragende. Vi er 
holdt op med at tælle medieomtale. Vi har ramt både 
tv, radio, aviser og netmedier. Så vi fører ikke regn-
skab længere, men det er skønt,” siger Mikkel Bøy-
esen, der håber at se flere af AutoBranchen Dan-
marks medlemmer sender rollemodeller ud til arran-
gementerne på gokartbanen. 

”Det er ikke afgørende om de arbejder med mekanik 
eller karrosseri eller i princippet autolakering. Det vig-
tige er, at man kan stille sig op og fortælle om sit valg,” 
siger Mikkel Bøyesen.

”Hestekræfter på skoleskemaet” er etableret i håb 
om at skabe øget interesse om autobranchen for at 
sikre tilgangen af lærlinge – særligt i en periode, hvor 
kampen om lærlinge øges på tværs af brancher. 

Det er en kæmpe forskel, at der 
står et ungt menneske og fortæller 
eleverne fra 7.-10. klasse om deres 
uddannelse. 

99 klasser fordelt på 48 skoler over hele landet har 
været igennem systemet og er potentielle elever in-

FAKTABOKS

2018-2019 
• 26 klasser
• 607 elever (Drenge: 310/Piger: 297) 
• 14 forskellige skoler

2019-2020 
• 61 klasser
• 1308 elever (Drenge: 718/Piger: 590) 
• 34 forskellige skoler

2020-2021 
• pt. 12 klasser
• 266 elever (Drenge: 131/Piger: 135) 
• 9 forskellige skoler

Martin Hansen. Lærling hos Jens Winther Automobiler i Roskilde.
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Målrettet og fremsynet autolakering 
i Midtjylland

AF: Carsten Ritter uddannelses- og kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Hos Rasmus Damsgaard Autolakering er der tjek 
på målsætningen. Forretningen er blevet udvidet 
med pladeværksted og medarbejderstaben er støt 
og roligt vokset

Han gør det med små armbevægelser, men det er 
tydeligt, at kun 35-årige Karl Damsgaard er leder af 
en virksomhed i vækst. Han har vel noget nær dan-
marksrekord i hurtigt svendebrev som autolakerer, 
og nu ejer han den virksomhed, som hans far, Ras-
mus Damsgaard, etablerede i 1970.

”Oprindeligt var jeg klejnsmed, og jeg tog mit sven-
debrev som autolakerer på to uger. Jeg kunne merit-
overføre en hel del,” fortæller Karl Damsgaard på en 
helt almindelig torsdag i december. En helt alminde-
lig dag, som byder på masser af aktivitet i både pla-
deværksted og malerværksted.

Helt almindelig er dagen måske ikke alligevel, for han 
har lige været afbrudt i sit arbejde, da Arbejdstilsynet 
kom uanmeldt forbi. Men som han selv siger, så gik 
det nu helt fint og smertefrit.

Karl Damsgaard begyndte selv i virksomheden i 2005, 
og han købte sig ind i 2009. Seks år senere var virk-
somheden hans, og på samme tid etablerede han 
Au2skader.dk sammen med barndomsvennen Den-
nis, som står for driften af den del af virksomheden. 
Sidste år indgik han aftale med den nærliggende 
Mazda-forhander ”Bilcentrum” om at stå for at lave 
deres skadesarbejde.

”Som autolakerer er jeg virkelig blevet overrasket 
over, hvor komplicerede opgaverne kan være på kar-
rosseridelen. At skifte en dør handler ikke bare om 
fire skruer,” siger Karl Damsgaard med et grin. 

› LAK
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Autolakeringen har han nemlig i bogstaveligste for-
stand snuset til hele sit liv. Når far var i sprøjtekabi-
nen stod fire-årige Karl i hjørnet med maske på og 
betragtede hans arbejde.

”Derfor føles det her jo som min hjemmebane. Jeg 
har rendt rundt her altid.”

Nu er det Rasmus Damsgaard, der ”render rundt” på 
sønnens virksomhed.

”Han hjælper lidt, og vi ser ham hver dag, men han 
blander sig ikke,” siger Karl Damsgaard.

Rasmus Damsgaard Autolakering ApS er medlem af 
Qars-kæden, som tidligere hed LakExperten. Det 
samarbejde er han glad for, og samtidig har han selv 
en god virksomhed, som han trods hård konkurren-
ce i lakeringsbranchen, er fuld af fortrøstning overfor. 

”Man må tænke over, hvad man vil. Vil man stille sig 
tilfreds med, hvad man har, eller vil man videre. Jeg 
kunne ikke se, at vores autolakering kunne blive stør-
re uden, at gøre drastiske ting. Så blev det en udvi-
delse med skadecenter. Det er jeg glad for. Nu kom-
mer vi bredere ud,” siger han, mens han viser rundt 
i virksomheden, hvor der står adskillige personbiler i 
både karrosseriværkstedet og på malerværkstedet, 
og samtidig skal måles både campingvogne og en 
traktor.

”Det er svært for karrosseriteknikerne at nå at tjene 
deres egen løn ind. Man bruger tid på bilen inden 
man når at få betaling for sin arbejdstid. Så kan der 
være krav om, at bilen på værkstedet skal vaskes og 
støvsuges. Og når den afleveres, får du en beskidt 
lånebil tilbage, så skal den også vaskes. Det tidsfor-
brug får vi ikke betaling for,” siger han.

Rasmus Damsgaard Autolakering har ca. 20 medar-
bejdere. Lige nu tæller medarbejderstaben tre lærlin-
ge på karrosseriværkstedet og to i malerværkstedet.

Oprindeligt var jeg klejnsmed, 
og jeg tog mit svendebrev 
som autolakerer på to uger.

På spørgsmålet om, hvor han ser, at branchen er på 
vej hen, lader Karl Damsgaard skinne igennem, at 
han ikke er imponeret over presset fra forsikringssel-
skaberne. Krav om rabatter og andre krav af forskel-
lig art gør, at tidspresset bliver enormt.
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Udbredelsen af kameraudstyr på person- og vare-
biler er i dag så stor, at de såkaldte systemer til 
ADAS-kalibrering fremover bliver fast inventar på 
værkstederne. 

ADAS står for Advanced Driver Assistent Systems og 
dækker blandt over kameraudstyr, som kan holder bi-
ler inden for vejstriberne eller hjælpe med parkering.

Det vurderer Nicky Bobak, der er chefkonsulent og 
leder af AutoBranchen Danmarks Videncenter, som 
yder support til værksteder, autolakerere og karros-
seriteknikere. Det betyder, at helt store spillere på 
området har løsning til at klare opgaven enten på 
værkstedet.

Langt flere opgaver 
En af dem som kender en hverdag med kalibrerings-
udstyr er Christina Niemann, værkfører hos Peugeot-
forhandleren Maibom i Aalborg. 

”Vi kan mærke, at en større andel af bilerne på værk-
stedet har sensorer og kameraer, som skal nulstilles 
ved eksempelvis et rudeskift eller reparation af en 
bagklap, hvor der kan sidde et bakkamera eller p-
sensorer. Og det er en udvikling, som vil fortsætte i 
takt med, at biler i alle prisklasser får flere avancere-
de systemer”, fortæller værkfører Christina Niemann 
fra Maibom. 

Mobilkalibrering i vækst
En af AutoBranchen Danmarks samarbejdspartnere 
er Dansk Bilglas A/S, som udfører en lang række ka-
libreringer af frontruder på biler. Steen Nordstrøm Pe-
dersen er eftermarkedschef og mærker en klar vækst 
i efterspørgslen på kalibrering på farten. 

”Integrationen af de forskellige førerassistentsyste-
mer og bilens øvrige udstyr øger sikkerheden og kom-
forten under kørsel. For Dansk Bilglas er det vigtigt 
at kunne kalibrere på både værksteder og ude hos 
kunden. Dels for at efterkomme producenternes krav 
og dels for at kunne opfylde kundernes ønsker om 
fleksibilitet”, fortæller eftermarkedschef Steen Nord-
strøm Pedersen. 

Udstyr til kalibrering bliver fast 
inventar på alle værksteder

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› KARROSSERI

”Udstyr til at kalibrere bilernes sikkerhedsudstyr er en 
vigtig del af værktøjskassen på langt de fleste værk-
steder i dag. Og andelen af opgaver, hvor det er rele-
vant er støt stigende i takt med, at langt flere biler er 
udstyret med kameraer, sensorer og radar”, siger Nicky 
Bobak fra AutoBranchen Danmarks Videncenter. 
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DM i Skills finder sted i Bella Centret i København 
midt i januar 2020. Unge talenter inden for masser af 
håndværksfag kæmper om titlerne som landets bed-
ste inden for deres særlige uddannelse.

I alt 63 håndværksuddannelser er repræsenteret, når 
DM i Skills sættes i gang med taler af blandt andre 
Københavns overborgmester Frank Jensen i Bella 
Center i København den 16. januar. Blandt de man-
ge fag er også autolakerer, karrosseritekniker, last-
vognsmekaniker og personvognsmekaniker.

Når Statsminister Mette Frederiksen overrækker tro-
fæer og diplomer til vinderne lørdag eftermiddag den 
18. januar, er de i tre dage blevet testet på deres hånd-
værksmæssige evner og i at arbejde under tidspres. 

Fra autobranchen kommer 22 deltagere fordelt på de 
fire fag. Flere af dem er tilknyttet AutoBranchen Dan-
marks medlemmer. 

Rævhede Auto sender således Morten Søndergaard 
Larsen, der uddanner sig til personvognsmekaniker 
til konkurrencen. Han går på Tech College i Aalborg.
Bilforum Nordsjælland har Patrick Alexander Møller 
på lønningslisten. Han er i gang med en uddannelse 
til personvognsmekaniker og går på U/NORD.

Bjarne Nielsen i Køge sender den kommende kar-
rosseritekniker Emil Clausen til konkurrencen, mens 
Scania Danmark har Lucas Messerschmidt Rasmus-
sen under uddannelse til lastvognsmekaniker.  

BJ Autolakering Varde, Ringvejens Autolakering Sil-
keborg og Byens Autolak Middelfart står bag hen-
holdsvis Lars Jørgensen, Mikkel Fredgod Rasmus-
sen og Anders Kristian Bülow Andersen, der alle skal 

konkurrere inden for autolakering. De får også en 
norsk modstander.

”Vi glæder os til at følge de unge mennesker, som er 
så vigtige for vores branche. Vi skal huske at pleje 
de dygtige medarbejdere og sikre, at de finder auto-
branchen interessant i mange år endnu,” siger Gitte 
Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

› UDDANNELSE

Vi skal huske at pleje de dygtige 
medarbejdere og sikre, at de finder 
autobranchen interessant i mange 
år endnu.

Autotalenter viser sig frem i København

AF: Carsten Ritter uddannelses- og kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

DM i Skills foregår den 16. til 18. januar i Bella Cen-
ter i København. Det bliver 10. år i træk, at de talent-
fulde unge elever skal kæmpe om titler og hæder.
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Eleverne på College360 er så småt rykket ind i auto-
uddannelsernes nye lokaler. Eleverne kommer til at 
arbejde med det nyeste udstyr.

Når der i januar er Åbent Hus hos College360 i Sil-
keborg, er Danmarks nyeste erhvervsskole bygget 
helt færdig og har allerede budt velkommen til Nord-
europas største skole for autouddannelser. Som de 
sidste flytter autolakererne ind lige op til jul og så er 
personvognsmekanikere, karrosseriteknikere og auto-

› UDDANNELSE

Ny skole får topmoderne værksteder

AF: Carsten Ritter uddannelses- og kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

lakerere sammen på 4000 kvadratmeter værksted i 
en skolebygning på i alt 24.500 kvadratmeter. 

”Vores vision omkring byggeriet skabes på 3 ben: 
miljø, økonomi og det sociale aspekt. På den måde 
mener vi at have bygget en bæredygtig erhvervssko-
le. Eleverne er heldigvis også begejstrede og skolen 
er også blevet rigtigt fin med mange gode løsninger 
og gode miljøer til både det faglige og det sociale,” 
siger Jesper Vang Falkenberg, uddannelseschef på 
autouddannelserne på College360.

Særligt for autolakererne er der tale om en arbejds-
mæssig opgradering i forhold til den tidligere skole.  
De har fået ni topmoderne og effektive malerkabiner, 
hentet i Italien. De nye kabiner udskifter 70 procent 
mere luft end lovkravet. Eleverne arbejder med sli-
bemaskiner, der udelukkende bruger strøm. Det spa-
rer en god portion energi, fordi forbruget af trykluft 
reduceres. Og så falder støjniveauet ganske meget. 
Al udsugning er ført ned i gulvet hos autolakererne, 
det giver også en markant reduktion af støjen på 
værkstedet.

På skolen er der tænkt i bæredygtighed. Både under 
byggeriet og nu, hvor eleverne er i fuld sving. Såle-
des er skolens tag udstyret med 622 kvadratmeter 
solceller. Skolens Hotel- og restaurantafdeling leve-
rer sit madaffald til biogasproduktion. Under opførel-
sen blev byggeaffaldet sorteret grundigt i 16 forskel-
lige containere på byggepladsen. Det sparede sko-
len for 160.000 kroner til affaldssortering.

Skolens samlede energibesparelse løber op i rundt 
regnet fem millioner kroner årligt.

College360 holder åbent hus den 25. januar.

”Det er dejligt at 
der er udstyr til alle 
og der er et godt 
arbejdsmiljø på 
den nye skole” 

Nichlas Ravn Sønnichsen, 
Louis Lund Ribe.
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Kvalitetssikring af lak: 

på KS2000-besøg i Randers hos Qars 

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

KS2000 er AutoBranchen Danmarks system til at kva-
litetssikre lak- og karrosserivirksomheder. Kort fortalt 
giver standarden et godt indblik i en virksomheds 
egne forretningsgange og processer, som optimerer 
forretningen mest muligt. 

Fordi KS2000 er Danmarks mest udbredte kvalitets-
standard blandt autolakerere og karrosseriværkste-
der er René Thomsen, lak- og karrosserikonsulent 
hos AutoBranchen Danmarks Videncenter, hyppigt 
på medlemsbesøg for at følge op på, hvordan det går 
med kvalitetssikringen. 

Men hvad foregår der egentlig på et KS2000-besøg? 

om både taksering, fakturering og gennemgang af 
virksomhedens driftsjournal.

René Thomsen fra AutoBranchen Danmarks Viden-
center uddyber:

”Kort sagt tager jeg på de her KS2000-besøg en god 
snak om forretningen, og jeg får som regel nogle gode 
input til, hvordan vi kan styrker virksomheder lig Qars 
i Randers. Det kan være små ting, som gør, at ar-
bejdsprocesserne glider bedre”, siger René Thom-
sen og fortsætter:

”Virksomheden i Randers ser bestemt ud til at køre 
fint, hvortil det selvfølgelig også skal nævnes, at Jim-
mi Madsens forretning indgår i Qars-kæden, hvor han 
kan trække på nogle fælles erfaringer. Alt det tager 
jeg typisk en snak med medlemmet om”, forklarer 
lakkonsulenten fra AutoBranchen Danmark. 

Foruden at drive en sund økonomisk forretning dre-
jer KS 2000 sig også om arbejdsmiljø, og derfor er 
René Thomsen meget optaget af indeklimaet og ret-
ningslinjerne på området.

”Jeg kigger selvfølgelig nøje på, hvordan de ansatte 
arbejder, og dertil på det anlæg til friskluft, som skal 
være vedligeholdt efter anvisningerne. I den forbindel-
se prøver jeg at afkode, hvilke rutiner, virksomheder-
ne har i forhold til at overholde de her ting. Igen så det 
ganske godt ud i Randers”, siger René Thomsen. 

Stort branchekendskab
René Thomsen har ikke kun et godt blik for, hvordan 
andres lakvirksomheder er indrettet og bør indrettes. 
Han har også branchekendskab på egen krop. Han 
er udlært autolakerer i 1992 og har mellem 2003 og 
2019 arbejdet som selvstændig autolakerer - senest 
som indehaver af Hvidkær Autolak i Odense.

› LAK

Med min baggrund kender jeg selv 
gamet og ved, at hverdagen kan være 
presset. Derfor kan jeg også bedre 
forholde mig til de krav og vilkår, som 
vores medlemmer mødes med.

Arbejdsmiljø og rutiner
Det er Jimmi Madsen og hans kone Marianne Jensen 
som tager imod, da AutoBranchen Danmark denne 
gang er på KS2000-besøg hos Qars i Randers SØ. 

Firmaet hed oprindeligt Dronningborg Autolakering, 
men siden 2012 og frem til nu har lakforretningen på 
Hjaltesvej 8 været kendt som først Lakexperten Ran-
ders og siden Qars Randers. 

Besøget blev indledt med en kort tur rundt på dels 
værkstedet, malekabinen, blandingsrummet og sy-
stemet til friskluft. Derefter tog René Thomsen en 
snak med både Jimmi Madsen og Marianne Jensen 
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Nu er hans vigtigste opgave at hjælpe medlemsvirk-
somhederne til at styrke forretningen og ikke mindst 
kontrollere, at virksomhederne husker alle de korrek-
te punkter i den meget vigtige skadesrapport, der sen-
des ind til forsikringsselskaberne og deres taksatorer. 

”Med min baggrund kender jeg selv gamet og ved, 
at hverdagen kan være presset. Derfor kan jeg også 
bedre forholde mig til de krav og vilkår, som vores 
medlemmer mødes med. På den måde synes jeg, 
det er nemmere og mere sagligt at udveksle erfarin-
ger med medlemmerne”, fortæller Rene Thomsen.

Da AutoBranchen Danmarks udsendte kører videre 
til endnu et medlemsbesøg, ringer telefonen i bilen. 
En ansvarlig for taksering i et nordjysk firma ringer til 
René Thomsen for at tale om korrekt opgørelse. 

”Det er fedt at kunne hjælpe medlemmerne, for den 
fælles mission er jo at sikre, at der laves så mange 
korrekte skadesrapporter som overhovedet muligt. 

Derfor skal vi sikre, at autolakererne og karrosseri-
teknikerne får noteret alt det, de har krav på, så vi 
holder deres forretning sund”, siger René Thomsen, 
da han lægger på i bilen. 

Giver indsigt i ABDK’s arbejde
Til at supplere René Thomsens indsats på vejene har 
AutoBranchen Danmarks Videncenter også en sup-
portfunktion til problemer med eller spørgsmål om sy-
stemet Autotaks, som netop bruges til at opgøre ska-
desarbejdet og udarbejdelse af takseringsrapporter. 

”Medlemsbesøgene kan også være en øjenåbner for 
mange medlemmer i forhold til de supportfunktioner 
og fordele, de har som medlemmer. I en travl hver-
dag kan det være rigtig godt at have en supportlinje 
at ringe til. Dertil har vi jo også en løbende dialog med 
Forsikring & Pension, som ejer og driver Autotaks”, 
forklarer René Thomsen. 

René Thomsen og Jimmi Madsen på rundvisning.

Marianne Jensen og Jimmi Madsen.

LAK & KARROSSERI  |  DECEMBER 2019  |  23



AUTOMATISERING AF 

DIT LAGER

Spar tid
Automatisk varebestilling

Ingen manuel indtastning eller bestilling
via telefon

Enkel hverdag
Modtag dine varer med ét enkelt klik
Scan produktet ved ibrugtagning for 

registrering af forbrug

Hurtig bestilling
Tilføj varer via håndscanner

Hurtigt opslag i Baden-Jensens 
produktkatalog

Overblik
Se igangværende bestillinger

Effektiv lageropgørelse
 

Produktkatalog
Let adgang til alle Baden-Jensens produkter

Lagerstyring på dit lager?
Kontakt din Baden-Jensen salgskonsulent, 

hvis du ønsker at høre mere om digital lager-
styring til netop dit lager

Med vores digitale lagerstyringssystem får du et bedre overblik 
og kontrol  over dit lager samt muligheden for automatisk 
varebestilling. 

Digital lagerstyring automatiserer manuelle procedurer og skaber 
overskud og overblik i din forretning, hvilket optimerer arbejds-
gangen og bidrager til hurtigere løsning af arbejdsopgaverne. 
Desuden minimeres risikoen for fejlbestillinger og lagersvind.

Digital lagerstyring giver dig overblikket over, hvilke varer, der 
findes på lageret, og hvilke varer, der snart genbestilles. Derved 
bringer systemet struktur og overblik ind i lageret, og 
arbejdsgangene kan effektiviseres for medarbejderne. 

Ved at tilføje digital lagerstyring til din forretning slipper du for 
tidskrævende administrative opgaver, og du kan fokusere på det, 
som det i virkeligheden handler om - nemlig at lakere biler! 
 
 

Baltorpbakken 16   Virkelyst 2
2750 Ballerup 6000 Kolding
Tlf.  4466 6800  Tlf. 7550 2188

www.baden-jensen.dk


