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Nordjysk autolakerer 
havde de bedste skills

Portræt af Brovst Autolakering :

“Vi maler på alt”

Invitation til 
medlemsmøde 
– bliv klogere på autobranchen
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DINE KUNDER KAN MED HELIOS BOOKE 
ARBEJDE DIREKTE FRA WEB

• INTERNETBASERET BOOKING

• 100% INTEGRERET MED HELIOS & FORSI

•  STATUSOPDATERINGER FRA HELIOS 
FREMGÅR I REAL-TID PÅ MEKANIKERENS 
BOOKING-SIDE

•  INDLEVERINGS- OG AFLEVERINGSOVERSIGT 
GIVER ET PERFEKT OVERBLIK

•  AUTOMATISK FREMSENDELSE AF SMS OG 
E-MAIL NÅR NYE TIDER BOOKES ELLER NÅR 
ORDREN ER FÆRDIG

• 100% LEVERANDØRUAFHÆNGIG

- DU HAR DET ALLEREDE, SÅ 
HVORFOR IKKE BRUGE DET?

RST ApS / Helios

Tølløsevej 47

2700 Brønshøj

+45 4457 0088

FULDT INTEGRERET 
MED FORSI

Helios booking kører parallelt 

med Forsi. Det betyder, at 

alle dine ordrer kan hentes 

elektronisk og at du kan 

klare hele kundedialogen 

gennem Helios.

BEDRE OVERBLIK 
I HELIOS

Når en rapport importeres 

til Helios, sættes ordrens 

status automatisk, så ordren 

kan følges af både mekaniker 

og autolakerer. Vha. Indlever-

ings- og Afl everingsoversigt 

kan du udnytte ledig kapacitet 

på værkstedet – og samtidigt 

se hvornår du får for travlt, 

inden det er for sent.

SPARER TID

Mekanikeren gør sin ordre 

klar og autolakereren får 

besked om at den kan 

afhentes. Mekanikeren kan 

følge ordrens status og får 

besked når den er færdig.

Hellios.indd   1 28/08/15   12.07
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Den 1. marts har de unge mennesker deadline for at 
søge ind på uddannelserne. Som alle ved og måske 
har mærket i deres egen virksomhed, søger færre og 
færre ind på erhvervsuddannelserne.

Fra alle sider bliver der talt meget om det, og det bliver 
spændende at se, om 2018 bliver året, hvor kurven er 
knækket. Uanset, om den er knækket eller ej, er det 
vigtigt, at vi også i autobranchen fremover har fokus på 
at rekruttere nye unge mennesker til branchen.

Jeg ser med glæde, at også Motor-Magasinet har fo-
kus på rekruttering og uddannelse. Det er godt, for 
det er en fælles opgave at få knækket kurven.

Umiddelbart oplever jeg autolakererne som en god 
historie inden for det felt. Det forlyder fra College 360 
i Silkeborg, at flere unge med en kreativ tilgang til fa-
get, vil være autolakerere. Nu bliver det bare vigtigt, 
at vi har virksomheder, som er klar til at give dem en 
læreplads. Det håber jeg, at vi har.

Vi skriver i dette blad om Brovst Autolakering. Her 
har vi at gøre med en virksomhed, som har udvidet 
sit forretningsområde og ikke kun lakerer biler og mo-
torcykler, men også gerne møbler, køkkenlåger, døre 
– ja som de selv siger ”alt hvad maling kan binde på.” 
Det er formentlig også den slags virksomheder, som 
fremtidens unge vil synes er interessant. Jeg er sik-
ker på, at Brovst Autolakering langt fra er den ene-
ste, som tænker sådan, og vi vil meget gerne høre 
jeres gode historier.

På Skills i Herning var der stande for både autolake-
rere, karrosseriteknikere og såvel personvognsme-

› LEDER

kanikere og lastvognsmekanikere. Fra AutoBranchen 
Danmark og ABAF var vi også tilstede, og vi så et 
mylder af unge mennesker – folkeskoleelever især -  
der stiftede bekendtskab med håndværksuddannel-
serne. Også vores. Uddannelserne fik masser af op-
mærksomhed over de få dage i Herning. Den op-
mærksomhed skulle vi gerne kunne brede ud over 
længere tid. 

Måske kunne man over hele landet forenes om ”Auto-
branchens dag”, og invitere de unge og deres foræl-
dre på besøg på autolakererier og værksteder? Det 
kunne jeg godt tænke mig, at vi diskuterer i den kom-
mende tid – også gerne på medlemsmøderne i marts, 
hvor vi kommer rundt i det meste af landet fra Ring-
sted i syd til Aalborg i nord. Medlemsmøderne kan 
du læse mere om i dette blad. 

Gitte Seeberg,
adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Chefredaktør: Konstitueret kommunikationschef Frank Korsholm  • Redaktion: AutoBranchen Danmark • Layout: Kristina Strunge • Billeder: 
Colourbox og private • Annoncetegning: Kristina Strunge, tlf. 41 94 81 62, ks@abdk.dk • Udkommer: 4 gange pr. år • Oplag: 1900 stk. 

Skills giver opmærksomhed
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Lakuniverset 
bliver opdateret

1000-nummerlisterne får en renæssance. Afsnittet 
om lak bliver opfrisket, opgraderet og udbygget på 
hjemmesiden www.autobranchendanmark.dk, og 
lakvejledningerne bliver væsentligt mere detaljeret.

Det er resultatet af en undersøgelse, AutoBranchen 
Danmark har foretaget blandt medlemmerne.

”Undersøgelsen viste, at opdateringerne er et stort 
ønske blandt autolakererne, og det ønske vil vi imø-
dekomme, siger Ole Møller, der er leder af AutoBran-
chens VidenCenter og leder de konsulenter, som dag-
ligt besøger både autolakerere og værksteder.

I undersøgelsen har autolakererne svaret på spørgs-
mål om samarbejdet med karrosseriværksteder, om 
forholdet til forsikringsselskaberne og ikke mindst, 
hvilke former for støtte, der kan gøre det daglige ar-
bejde nemmere.

”58 procent af vores besvarelser viste, at der var be-
hov for nye 1000-nummerlister. Vores tekniske kon-
sulent Rico Laurits Madsen har opdateret listerne, og 
de ligger klar på www.autobranchendanmark.dk. Rico 
udvider også vores lakvejledninger markant,” fortsæt-
ter Ole Møller. 

Rico Laurits Madsen har stor viden inden for autola-
kering. Han er selv uddannet autolakerer og har des-
uden undervist på Teknisk skole Silkeborg, der nu 
hedder College 360 Silkeborg.

Lederen af AutoBranchens VidenCenter hæfter sig i 
øvrigt ved autolakerernes gode forhold til karrosse-

riværkstederne. 91 procent af alle autolakerernes be-
svarelser påpeger, at samarbejdet med karrosseri-
værkstederne er godt eller meget godt. Ingen svarer, 
at samarbejdet er decideret dårligt.

”Det er glædeligt, at det er sådan, for det er to parter, 
som har gavn af et så tæt samarbejde som overho-
vedet muligt,” siger Ole Møller. 

Samarbejdet med forsikringsselskaberne er udfor-
dret for tiden. Mange autolakerere og skadesværk-
steder føler sig presset af forsikringsselskaberne. Det 
fremgår også af spørgeskemaet. 

”Vi har åbnet dialogen med forsikringsselskaberne, 
og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi får landet 
en bedre forståelse for hinanden,” siger Ole Møller.
Problematikken og dialogen med forsikringsselska-
berne er også omtalt andre steder i dette blad. 

Ole Møller gør opmærksom på, at AutoBranchens Vi-
denCenter snarest på tilsvarende vis vil tage tempe-
raturen hos karrosseriværkstederne, og desuden vil 
følge op både hos autolakerne og på værkstederne.

”Jeg opfordrer til, at alle tager sig tid til at svare på 
vores spørgsmål. Det er den bedste måde at gøre 
alle opmærksomme på, hvad der rører sig i autobran-
chen i hverdagen. Jeg lover, at vi til enhver tid vil be-
handle jeres henvendelser seriøst,” siger han.

Ændringerne på hjemmesiden www.autobranchen-
danmark.dk vil være synlige i løbet af februar. I løbet 
af marts og april vil indholdet blive væsentligt udvidet.

Af: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› LAK

Rico Laurits Madsen og Ole Møller
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BLIV MEDLEM AF LAKKÆDEN DANMARK  
OG HØST KONTANTE FORDELE FRA DAG 1!

I LAKKÆDEN DANMARK ER DU  
100% SELVSTÆNDIG OG UAFHÆNGIG  
- OG HØSTER SAMTIDIG FRUGTERNE  
AF KÆDESAMARBEJDET!

   Kun kr. 

5.000,- 
  om året

100% frivillig kæde

Gennemsigtig og stærk kædeøkonomi

Kurser og videreuddannelse

Fagligt og socialt fællesskab

Gode indkøbsaftaler uden købetvang

Input til produktionsoptimering 

En kæde med et stærkt  
branchenetværk

Input til salg og markedsføring

Kort og godt - en kæde som arbejder 
for dig og din forretning

Lakkæden
D a n m a r k
–  a l t  i  l a k e r i n g

www.lakkaeden.dk

100% frivillig kæde
I Lakkæden Danmark er du en 100% selvstændig og uafhængig 
virksomhed som opnår alle fordelene af et kædesamarbejde. 
Fordele som styrker din forretning og konkurrenceevne. Du bliver 
for eksempel automatisk en del af vores koncept bilkabuler.dk.

Mere end en indkøbsforening
Lakkæden Danmark er attraktive indkøbs- og salgsmuligheder – 
men det er også mere end det! Det er markedsføring, videre- 
uddannelse, erfaringsudveksling og vores kædekoncept  
bilkabuler.dk.

Kom med på holdet!
Med et årligt kontingent på kun kr. 5.000,- er et medlemskab en 
rigtig god investering – uden risiko og med kontante fordele fra 
dag 1.

Kontakt os på tlf. 51 97 75 97 hvis du vil høre mere eller allerede 
har besluttet dig for at komme med på holdet.

4887_Lakkæden_ANN_A4.indd   1 10/01/2018   10.35



   www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Sammenlignet med de bedste konventionelle multi-hullede 
sliberondeller, Norton Cyclonic® Multi-Air:

FORBEDRER 
PRODUKTIVITETEN  
MED OP TIL 32%

ØGER BORTSKAFFELSE 
AF SLIBESTØV MED 25%

EFTERLADER 
EN PERFEKT 
OVERFLADEFINISH

Takket være den absolut seneste teknologi indenfor 
bortskaffelse af slibestøv, kombineret med en tynd 
skumryg på rondellerne til slibning af fylder og 
udsprøjtningsdele, viser dette komplette slibesystem 
vejen indenfor REFINISH - for dem der kræver den 
absolut bedste løsning.

For yderligere information kontakt din lokale non-paint 
leverandør allerede i dag, og spørg efter Norton Cyclonic 
Multi-Air – eller besøg www.nortonabrasives.com for 
yderligere information.

Saint-Gobain Abrasives A/S,  Robert Jacobsens Vej 62A, 
2300, København S, Danmark,  Tel: +45 4675 5244,  
sga.dk@saint-gobain.com   |   www.s-g-a.dk

DEN KOMPLETTE PROCESLØSNING

GENOPFUNDET
 OVERFLADEBEHANDLING

Lasse Jæger Jensen har været en afgørende driv-
kraft i lakbranchen i mere end to årtier. Nu har han 
solgt sin virksomhed og nedlægger stille og roligt sine 
tillidsposter – i første omgang formandskabet i Auto-
Branchens Arbejdsgiverforening (ABAF).

”Jeg er ikke længere ejer, og så er man ikke valg-
bar til bestyrelserne, men jeg stopper ikke helt og 
aldeles,” siger Lasse Jæger, der fortsat står i spid-
sen for AutoBranchen Danmarks Lak- og Karrosse-
riudvalg og desuden er konsulent og rådgiver hos 
pierre.dk, som har overtaget hans virksomhed Lak-
specialisten A/S.

Lasse Jæger blev udlært autolakerer midt i 1970’erne 
og overtog Hasle Autolakering som ganske ung i 
1980. Dengang var de bare to mand i ”butikken”. Da 
han og Jens Dühring i december 2016 solgte Laks-
pecialisten A/S til pierre.dk, havde virksomheden ud-
viklet sig til 40 medarbejdere på indtil flere lokaliteter 
omkring Aarhus og i Københavnsområdet.

Samme dag som kronprinsparret i 2004 blev gift i Vor 
Frue Kirke i København, havde Lakspecialisten nem-
lig fået professional bestyrelsesformand i Jørgen Læg-
aard. Det betegner, snart 64-årige Lasse Jæger som 
kardinalpunktet for væksten og successen for hans 
og Jens Dührings virksomhed. Herfra tog det fart.

Lasse Jæger havde haft Jens Dühring i lære, og da 
sidstnævnte ville begynde for sig selv, blev de enige 
om at være kolleger fremfor konkurrenter. Det blev 
til autolakererier i Hasle, Højbjerg, Risskov, Tirstrup, 
Kastrup og Brøndby.

”Man kan sige, at vores virksomheds udvikling af-
spejler, hvad der er sket i hele branchen – at man 

Drivkraft drejer af

Af: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

går mod større organisationer. Vi opkøbte i Aarhus-
området og lidt omkring København, men det er ikke 
nok at være stor i Aarhus,” siger han.

Lasse Jæger har været en drivkraft for autolakerer-
nes vilkår i årevis. Efter mange år i bestyrelsen blev 
han formand for FAI’s Midtjysk Afdeling i 2006, og 
blev næstformand for AutoBranchen Danmark ved 
fusionen med DAF i 2014.

Vigtig var Lasse Jæger også for sammenlægningen 
af FAI og DAF. Den fusion tog han de første spade-
stik til kort efter sin tiltræden som formand for FAI i 
2010.

Jeg er ikke længere ejer og så er man 
ikke valgbar til bestyrelserne, men jeg 
stopper ikke helt og aldeles,” siger Lasse 
Jæger, der fortsat står i spidsen for 
AutoBranchen Danmarks Lak- og 
Karrosseri udvalg.

Fra alle sider forlyder, at lakopgørelsen, beregnings-
systemet og forholdet til forsikringsselskabet, er de 
punkter, som særligt har optaget Lasse Jæger gen-
nem tiden. Det fortsætter han med i AutoBranchen 
Danmarks Lak- og Karrosseriudvalg.

Lasse Jæger Jensen

› SIDSTE NYT

› LAK
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Sammenlignet med de bedste konventionelle multi-hullede 
sliberondeller, Norton Cyclonic® Multi-Air:

FORBEDRER 
PRODUKTIVITETEN  
MED OP TIL 32%

ØGER BORTSKAFFELSE 
AF SLIBESTØV MED 25%

EFTERLADER 
EN PERFEKT 
OVERFLADEFINISH

Takket være den absolut seneste teknologi indenfor 
bortskaffelse af slibestøv, kombineret med en tynd 
skumryg på rondellerne til slibning af fylder og 
udsprøjtningsdele, viser dette komplette slibesystem 
vejen indenfor REFINISH - for dem der kræver den 
absolut bedste løsning.

For yderligere information kontakt din lokale non-paint 
leverandør allerede i dag, og spørg efter Norton Cyclonic 
Multi-Air – eller besøg www.nortonabrasives.com for 
yderligere information.

Saint-Gobain Abrasives A/S,  Robert Jacobsens Vej 62A, 
2300, København S, Danmark,  Tel: +45 4675 5244,  
sga.dk@saint-gobain.com   |   www.s-g-a.dk
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GENOPFUNDET
 OVERFLADEBEHANDLING



Sammenføjning med karrosserilim

Af: Finn Larsen, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

Mange bilproducenter er begyndt 
at erstatte svejseprimer med en 
speciallim, der er svejsbar ved 
sammenføjning med mod-
standssvejsning. 

Derfor maner konsulent i 
AutoBranchen Danmarks Vi-
denCenter, Finn Larsen, til 
påpasselighed i arbejdet med 

limene.

”Opmærksomhed er en dyd og 
karrosserireparatørerne skal være 

ekstra påpasselige og kigge i manualen, når der skal 
skiftes svejsede karrosseridele. Senest er KIA og 
Hyundai gået over til at bruge disse typer karrosse-
rilim,” siger Finn Larsen. 

Ifølge Finn Larsen er bilproducenternes valg af lim 
langt fra tilfældige.

”Nej, det er det virkelig ikke. Bilproducenterne tester 
forskellige lime, og vælger kun produkter, de selv har 
fået testet. En svejsbar karrosserilim har helt særlige 
egenskaber -  den tåler meget høj opvarmning uden 
dannelse af blandt andet klordampe i det område, 
hvor svejsningen foretages,” fortsætter Finn Larsen.
Han skynder sig at tilføje, at limens vedhæftningsev-
ne ligeledes er upåvirket efter opvarmning. 

Ifølge Finn Larsen accepterer bilproducenterne ikke 
brug af alternative produkter til karrosserilimning. Der-
for angiver de altid navn og reservedels nummer i 
manualen ud for limede områder.  De henviser til, at 
karrosserisikkerhed og garanti frafalder, hvis alterna-
tive produkter bliver brugt. 

”De lime som vi til dato er stødt på, er alle 2K 
epoxylime, og de kræver virkelig særlig opmærk-
somhed ved brug,” siger Finn Larsen. 

Limene beskrevet i manualerne erstatter i nog-
le tilfælde varme sammenføjninger, modstands-
svejsninger, laserlodning og lasersvejsning. 

Reparatører som skal erstatte varme sammen-
føjningsområder med kolde, skal vide, hvordan 
limning fungerer, og hvordan overflader skal 
klargøres. Men vigtigst af alt er tørretiden altaf-

Limen kræver 
særlig opmærksomhed

gørende af kva-
liteten på det 
udførte arbejde. 

”Desværre har 
vi de seneste år 
oplevet flere reparatø-
rer, der ikke har været opmærk-
somme på den fornødne tørretid. Det har 
ført til dyrt arbejde, der må laves om, siger Finn 
Larsen.”

› KARROSSERI
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OPTIMÉR DIN DRIFT

DAISY WHEEL

Et fuldautomatisk farve-
blandings system som 
frigiver værdifuld tid på 
autolakereriet.

DRIFTSOPTIMERING 

Kontakt os direkte på:
86 62 12 66 eller info@ap-farver.dk

www.ap-farver.dk
Farver, lakker og process-styring
- udviklet af fagfolk - til fagfolk

AP Farver leverer meget mere end lak. Vi arbejder målrettet 
på at optimere din virksomhed og tilbyder en af lakbranchens 

mest komplette løsninger

Booking, ordrestyring, 
tidsregistrering og 
lagerstyring i ét program 
integreret med dit
økonomistyringsprogram 
og Forzi.

PPG´s teknologi og ekspertise 
anvendes på to ud af tre biler 
der fremstilles i Europa og 
Nordamerika. Et omfattende 
udvalg af innovative produkter 
og markedets førende 
udvalg af farver.

PROCESS-
MANAGER

PRODUKTER

Med PPG produkter og 
ekspertise får du en 
kommerciel og teknisk 
godkendelse af en række 
af bilproducenter, bla. 
Mercedes-Benz, Audi, 
Mazda mfl.

Få frigivet tid til 
produktion. Lad os 
overtage styringen 
af dit lager

OEM-
GODKENDELSER

LAGERSTYRING

1907_AP_A4_autobranchen.indd   1 12/02/2018   14.51



Nordjysk autolakerer havde 
de bedste ”skills”

For Stefan Fjellerad fra Hjørring hand-
lede DM i Skills først og fremmest om at 

prøve sig selv af i en eksamenssituation. 
Det havde han lyst til at prøve, inden han skal 

til svendeprøve i maj.

Men da DM i Skills var færdig efter tre hårde dage 
i Messecenter Herning i den tredje uge af januar, var 
det lærlingen fra Sundsholmens Autolakering i Nør-
resundby, der stod med trofæet i hånden og modtog 
håndtryk af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

”Det var en oplevelse. Det var sjovt, selv om det var 
en anderledes måde at arbejde på. Her arbejdede vi 
under mere tidspres, og der blev holdt øje med alt, 
hvad vi gjorde”, siger Stefan Fjellerad, som altså ikke 
i første omgang havde den endelige sejr i tankerne.

”Jeg ville egentlig bare prøve at mig af og ryste ner-
verne af, inden jeg skal til svendeprøve i maj.  Og så 
kunne det da være meget rart at se, om jeg var dyg-
tig, eller det bare er noget, mester går og siger,” for-
tæller Stefan Fjellerad med et glimt i øjet.

I konkurrencen skulle de unge mænd og kvinder 
blandt andet demonstrere, at de forstår faget. For-
uden selve arbejdet, skulle de forklare hvad de gør 
for at passe på sig selv og på andre personer på 
værkstedet.

Helt skævt var det altså ikke, at Stefan Fjellerad er 
dygtig. Hos Sundsholmens Autolakering er mester 
Jeppe Huus stolt, men ikke vildt overrasket over, at 
den unge lærling løb med titlen. For han er dygtig.

Af: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Jeg ville egentlig bare prøve at mig af og 
ryste nerverne af, inden jeg skal til 
svendeprøve i maj. Og så kunne det da 
være meget rart at se, om jeg var 
dygtig, eller det bare er noget, mester 
går og siger.

› LAK

› KARROSSERI

Stefan Fjellerad og  
Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Foto: Per Daugaard/SkillsDenmark
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”Hos os har han virkelig fået lov at prøve noget som 
lærling. Hvis ikke han kan det samme som vores øv-
rige medarbejdere, så kan vi jo ikke bruge ham på 
den lange bane,” siger Jeppe Huus, der ikke lægger 
skjul på, at han selv og virksomhedens anden ejer 
Ralph Makholm sætter stor pris på den unge lærling.

”Det første halve år koster det nogle penge, at lær-
lingen arbejder langsomt og begår fejl, men derefter 
betaler det sig, og Stefan er virkelig dygtig og gjorde 
det rigtigt flot i konkurrencen. Det er selvfølgelig også 
et godt rygstød for os,” fortsætter han.

Jeppe Huus og Ralph Makholm havde flere unge 
mennesker på besøg for at prøve faget, in-
den de fornemmede, at Stefan Fjellerad vil-
le være den rette lærling for virksomheden. 
Nu har de talt om, at Stefan skal fortsætte i 
Sundsholmens Autolakering, når han er fær-
dig til foråret. 

Ved DM i Skills fik også karrosseritekniker 
Niklas Jensen dommernes ord for, at han er 
denne årgangs bedste i sit fag. Hans ar-
bejdsgiver Pedersen og Nielsen A/S er vant 
til vindere. Sidste års deltager ved World 
Skills i Dubai, Sander Andersen, var også 
udlært herfra. Han var dog fra Randers, mens 
Niklas Jensen har sin daglige gang i afde-
lingen i Aalborg.

”Vi er rigtigt stolte over, at det lykkedes Nik-
las at vinde. Han er dygtig,” siger Niklas 
Jensens nærmeste chef i Aalborg, Morten 
Poulsen.

”Vi lægger meget energi i, 
at lærlingene lærer noget. 
De skal ikke bare gå rundt 
og feje. Det er standard i 
hele vores virksomhed, at 
når en lærling kommer til-
bage fra skolen, skal der 
også være udfordringer, 
som passer til det, de har 
lært på skolen,” siger 
Morten Poulsen.

Siden 2011 har der hvert år været afholdt DM i Skills 
– danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne. 
DM i Skills skal eksponere erhvervsuddannelserne 
på en positiv måde ved at vise de dygtigste elever, 
der gennem konkurrencer yder deres bedste.

Næste års DM i Skills vil foregå i Næstved i april 2019. 
Danmark plejer også at sende unge talenter til World 
Skills og Euro Skills. De foregår forskudt hvert andet 
år. Næste Euro Skills er i Ungarns hovedstad Buda-
pest til efteråret. Kazan i Rusland er vært for næste 
World Skills i 2019. 
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› SIDSTE NYT

Kære medlem

AutoBranchen Danmark vil gerne invitere dig - og gerne flere af dine kolleger - til et medlemsmøde, 

hvor du bliver klogere på, hvad der lige nu rører sig i branchen, og som kan have betydning for din 

virksomhed.

Vi har delt vores møder op i to, så vores program om formiddagen primært henvender sig til bilfor-

handlere, mens det om eftermiddagen er designet til eftermarkedet. Det står dig selvfølgelig helt frit 

for, om du vil tilmelde dig det ene eller det andet møde, ligesom du også er velkommen til at delta-

ge i begge møder. Vi afholder møderne i seks forskellige byer, og du bestemmer selvfølgelig selv, 

hvilket møde du ønsker at deltage i.

Adm. direktør Gitte Seeberg vil indlede alle møderne med en introduktion til AutoBranchen Dan-

marks vigtigste politiske mærkesager i forhold til de danske politikere, men også i forhold til EU, 

hvorfra vi ser mere og mere lovgivning, der påvirker din hverdag. Samtidigt vil hun tegne et rids af 

den stærkt udfordrende fremtid som autobranchen står over for og som uundgåeligt vil føre til store 

strukturelle ændringer i de kommende år.

Derudover vil der være indlæg fra vores advokater og jurister. Det er fx nye sager i forhold til Anke-

nævn for biler, SKAT og den nye persondatalov. Du kommer også til at høre om hvidvaskningslo-

ven og ændringer i købeloven, som kan få stor betydning for din virksomhed.

Du kommer også til at møde direktøren for AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF, der vil for-

tælle, hvordan de kan hjælpe med at gøre din hverdag lettere og derudover orientere om den nye fe-

rielov samt konsekvenserne af en ny højesteretsdom om godtgørelse for brud på 48 timers reglen.

På eftermarkedsmødet vil VidenCentrets chef give dig en gennemgang af 1000-nummerlisten og 

information om de opdaterede afsnit på hjemmesiden om lak samt indbyde til en workshop med 

henblik på at gøre Videncentret endnu mere relevant for medlemmerne. 

Sidst, men ikke mindst, bliver der god tid til at netværke lige som AutoBranchen Danmark vil 

byde på en forfriskning og sandwich.

Med venlig hilsen

Gitte Seeberg
Adm. direktør i AutoBranchen Danmark
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Medlemsmøder for
eftermarkedet:

Møderne er fra kl. 13.00-15.15
• Tirsdag d. 6. marts – Scandic Odense
• Onsdag d. 7. marts – Scandic Silkeborg
• Tirsdag d. 13. marts – Scandic Kolding
• Onsdag d. 14. marts – Scandic Aalborg Øst
• Tirsdag d. 20. marts – Comwell Køge Strand
• Onsdag d. 21. marts – Scandic Glostrup

Dagsorden:
12.30-13.00:   
Sandwich/networking 
13.00-13.30:  
Gitte Seeberg byder velkommen med et politisk per-
spektiv på autobranchens mærkesager
13.30-14.00: 
Marietta Bak Seemholt, ABAF, om nye vigtige æn-
dringer i ferieloven og en ny Højesteretsdom.
14:00-14.15
Pause
14.15-14.45   
Rico Madsen fra VidenCentret  gennemgår den nye 
1000-nummerliste og opdateringerne på lakområ-
det på hjemmesiden
14.45-15.15   
Finn Larsen og Rico Madsen fra VidenCentret  af-
holder workshop omkring de primære udfordringer 
i dagligdagens arbejde med opgørelsen af forsik-
ringsskader
15.15-15.45   
Networking

Medlemsmøder for 
ny- og brugtvogns-

forhandlere:
Møderne er fra kl. 9.00-11.15
• Tirsdag d. 6. marts – Scandic Odense
• Onsdag d. 7. marts – Scandic Silkeborg
• Tirsdag d. 13. marts – Scandic Kolding
• Onsdag d. 14. marts – Scandic Aalborg Øst
• Tirsdag d. 20. marts – Comwell Køge Strand
• Onsdag d. 21. marts – Scandic Glostrup

Dagsorden:
8.30-9.00       
Morgenbuffet/networking
9.00-9.30      
Gitte Seeberg byder velkommen med et politisk per-
spektiv på autobranchens mærkesager
9.30-10.00     
Marietta Bak Seemholt, ABAF, om nye vigtige æn-
dringer i ferieloven og en ny Højesteretsdom.
10.00-10.15   
Pause
10.15-10.45   
Advokat Lars Ellegaard med nye vigtige afgørel-
ser fra Ankenævn fra biler samt nyt om købeloven
10.45-11.15   
Ole Møller giver en generel orientering om hvad Vi-
denCentret arbejder med for tiden
11.15-11.45   
Networking 

Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding er fredagen før det møde, du ønsker at deltage i. 

Tilmelding på : www.abdk.dk/kalender
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”Vi maler på alt”

Forskærmen på den røde Suzuki er netop blevet la-
keret og er klar til afhentning. Værkstedet i Brovst, lidt 
uden for Aalborg, ligner så mange andre - og så alli-
gevel ikke. For mellem bilerne står både højtalere, sto-
le lavet af olietønder og køkkenelementer. Det er nog-
le af de ting, som Brovst Autolakering også lakerer. I 
kabinen til venstre står en nylakeret bil, men til højre 
er en af værkstedets ansatte i fuld gang med at lake-
re en række døre, der skal pynte i et hjem. For som 
indehaverne Henrik Gundersen og Arne Jacobsen selv 
siger, så ”maler vi alt det, maling hænger ved”.

”Selvfølgelig er bilerne i første række, for det er jo 
det, vi er specialister i,” siger Arne Jacobsen.

Brovst Autolakering får mange forskellige opgaver 
ind i løbet af dagen, og de bliver altid mødt med et: 
”Det skal vi nok finde ud af.” Når det ikke er biler, der 
holder parkeret foran porten, så kommer lokale forbi 
med møbler, eller det kan være en smed, der vil have 
lakeret nogle gamle olietønder, der skal omdannes 
til stole og borde. 

Der er lige kommet nogle farverige højtalere ind fra 
Mexico, som Brovst Autolakering tidligere har malet. 
Efter et jordskælv i landet trænger de til ny maling, 
og de er selvfølgelig kommet tilbage til Brovst for at 
få nyt liv.

Af: Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› LAK
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Skal finde på noget nyt
For snart 29 år siden overtog Henrik Gundersen og 
Arne Jacobsen værkstedet, hvor de begge er udlært 
fra, og det blev også startskuddet til at tænke i nye 
baner. 

”Der var meget stille i 1989 ovenpå kartoffelkuren, og 
hvad der ellers var af kriser. Der var næsten ingen bi-
ler dengang, så vi begyndte at male døre og låger som 
et supplement,” siger Arne Jacobsen og fortsætter:

”Vi har aldrig været kræsne. Vi ligger jo lidt ude på 
landet, så vi må også finde på noget nyt. Bilerne er 
også blevet nemmere at lakere med tiden, så det gi-
ver os mere tid til også at male andre ting.”

Da et privathospital i Skørping skulle åbne, fik Brovst 
Autolakering til opgave at male gamle sengeborde 
og operationsborde, og det var en anderledes opga-
ve for Arne Jacobsen og Henrik Gundersen.

”Man kunne bestemt godt se, at det var borde, der 
tidligere havde været brugt på et hospital, men vi gav 
dem nyt liv. Det var en mere speciel oplevelse,” hu-
sker Henrik Gundersen tilbage på.

Lærlinge er vigtige
17-årige Hjalte Kindberg er nyeste mand hos Brovst 
Autolakering. Han begyndte som lærling i juli sidste 
år, og selvom han kommer fra en fiskerfamilie fra 
Vestkysten, så valgte han autobranchen til.

”Jeg så et opslag på Facebook fra Teknisk Skole i 
Silkeborg, hvor de søgte karrosseriteknikere, og det 
fangede min interesse, selvom jeg ikke vidste noget 
som helst om at arbejde i autobranchen. Så fik jeg 
en læreplads her, og det er bare det helt rigtige. Det 
er rigtig fedt,” siger Hjalte Kindberg.

Fremtidens unge skal se, hvorfor autobranchen og auto-
lakererfaget er vigtigt, mener både Henrik Gundersen 
og Arne Jacobsen. Derfor har de også altid mindst én 
lærling ansat, og de hjælper også gerne med praktik-
pladser, hvis de får henvendelser fra skoler.

Hjalte Kindberg
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”Det giver jo både nyt liv i huset, når der kommer et 
frisk ungt menneske ind af døren, men vi vil også ger-
ne bidrage til at uddanne de unge i faget, så de kan 
få en god fremtid i branchen. Så kan vi jo fortælle dem 
nogle røverhistorier,” griner Henrik Gundersen.

Han fortæller, at de unge mennesker i dag kan blive 
lidt forskrækket, når de møder hverdagen på værk-
stedet. De har ikke vasket forældrenes bil hjemme 
eller gået mere fysisk til hånde, som Henrik Gunder-
sen og Arne Jacobsen selv gjorde, da de var unge. 
Der er stor forskel på at være ung nu i forhold til tid-
ligere, men også det tager de i stiv arm.

”Hvis de bare kan møde til tiden hver dag, så skal vi 
nok lære dem at male en bil. Det kræver selvfølgelig 
en ansvarsfølelse at have et arbejde, og det er nød-
vendigt for at være her,” siger de samstemmende.

”Vi har tidligere hjulpet en projektklasse for nogle af 
de skoletrætte elever på den lokale skole. Vi tog nog-
le af dem i praktik, og vi har også haft et par lærlinge 
derfra. Desværre er den blevet lukket ned nu, og det 
er ærgerligt, for vi vil rigtig gerne hjælpe dem, der er 
skoletrætte videre, så de får nogle gode erfaringer,” 
siger Henrik Gundersen.

facebook skaber arbejde
Teknologien og de sociale mediers indtog er ifølge 
Henrik Gundersen og Arne Jacobsen den største for-
skel på den gang, de startede i faget og på tiden nu. 
Systemer som eFlow flytter mapperne væk fra hyl-
derne og al information ind i en computer, og mar-
kedsføring foregår nu gennem Facebook, hvor det 

også kræver en smule kreativitet. Men de tager ud-
fordringen op og lærer de nye systemer at kende, og 
det er det hele værd, mener de. 

”Hvis man lige sætter sig ind i det, så er der så man-
ge fordele. Det er bare at komme i gang med at op-
rette en profil og prøve sig frem”, siger Henrik Gun-
dersen.

”Julemanden kiggede forbi i december, efter et be-
søg i en børnehave. Han skulle lige have fikset ’ka-
nen’, så det hjalp vi ham selvfølgelig med,” fortæller 
Arne Jacobsen og Henrik Gundersen fortsætter:

”Ja, så var det bare frem med telefonen og tage et 
billede til Facebook. Det gik jo helt amok.”

Med over 1.500 følgere på Facebook, kommer Brovst 
Autolakering ud til mange mennesker, når de lægger 
et opslag op. Uden Facebook ville indtjeningen have 
været meget anderledes, mener de.

”Hvis ikke vi havde gjort det, så havde vi haft en mand 
mindre. Der kommer rigtig meget den vej. Vi skal for-
tælle, hvorfor kunderne skal komme til os, og det må 
gerne være med lidt humor også,” siger Henrik Gun-
dersen.

Henrik Gundersen og Hjalte Kindberg
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Lak- og karrosseriudvalg er genoplivet

Udvalget for Lak og Karrosseri har fået nye ben at stå på i AutoBran-
chen Danmark. Med Lasse Jæger Jensen som formand vil udval-
get, ifølge formanden ”vende alle problemstillinger.” 

”Vi skal sørge for at blive bedre og stærkere sammen. Der vil være 
nogle opgaver som lakfolkene skal løse alene og nogle, som kar-
rosserifolkene skal løse alene, men der vil også være opgaver, hvor 
man arbejder sammen,” siger formand Lasse Jæger. Han tilføjer, at 
særligt Autotaks-systemet fylder meget.

I udvalget sidder Carsten Holst (C.A. Larsen), Lars Bargmann Han-
sen (Louis Lund), Jan Elvekjær (Lakskadecenteret), René Lentz 
Thomsen (Hvidkjær Autolak), Dennis Odgaard (Byens Bilpleje), Las-
se Jæger Jensen (formand) og Ole Møller (AutoBranchen Danmark).

ABAf får ny bestyrelsesformand 

Lasse Jæger Jensen stoppede tidligt i februar som bestyrel-
sesformand for AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF). 
Den tidligere autolakerer og medejer af Lakspecialisten A/S 
er afløst på posten af Gitte Seeberg, der er adm. direktør i 
AutoBranchen Danmark.

Lasse Jæger Jensen har været formand i ABAF siden fusi-
onen med DAF i 2014 og var forinden også formand for FAI 
(Foreningen af Auto- og Industrilakerere). Siden fusionen 
har han desuden været næstformand i AutoBranchen Dan-
marks bestyrelse. Den post har han fortsat.

Lasse Jæger Jensen vil i den kommende tid nedlægge sine 
tillidsposter. 

”Jeg vil gerne takke Lasse for samarbejdet i ABAF og øn-
sker Lasse held og lykke i tiden, der kommer,” siger Mariet-
ta Bak Seemholt, adm. direktør i ABAF.

Der er ordinær generalforsamling i ABAF og AutoBranchen 
Danmark den 24. april.
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Kursus er øjenåbner for karrosserifolket

Brugen af alternative reservedele er et af elemen-
terne på et karrosserikursus. 100 kursister fra VW 
Gruppen fik i januar syn for sagen, da de oplevede 
et kursus, hvor lige præcis alternative dele var et af 
punkterne.

AutoBranchen Danmarks tekniske konsulent Finn 
Larsen har sammen med Jan Haack, som til dagligt 
underviser VW Gruppens medarbejdere i karrosse-
riteknik, stået for karrosseriundervisningen. Agenda-
en for kurset er skadesberegning, garanti, alternative 
reservedele og forbrugsmaterialer i forbindelse med 
skadesreparation.

”På mange værksteder har man ikke været bevidst 
om, hvilken kvalitet de alternative dele har. Eller må-
ske bare ikke bevidst om, hvad de kan gøre ved den 
samlede kvalitet af bilen,” siger Finn Larsen.

Af: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

AutoBranchens VidenCenterhar har lavet kurserne 
for adskillige bilkoncerners medarbejdere inden for 
karrosseriteknik. I januar var det VW Gruppens kar-
rosseripersonale.

Hos VW-producenterne har man lavet crashtest på 
en bil, som er repareret med alternative karrosseri-
dele. Crashtesten er filmet og resultatet er iøjnefal-
dende – en massiv øjenåbner for kursisterne.

Vi så, at bilen i en crashtest 
med kun 15 kilometer i timen 
udløste både selestrammer og 
airbagsystemer

Marc Brendle, Jan Haack og Finn Larsen

› KARROSSERI
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”Vi så, at bilen i en crashtest med kun 15 kilometer 
i timen udløste både selestrammer og airbagsyste-
mer. Oveni var der meget dyrere følgereparationer. 
Bilen var tre gange dyrere at reparere efterfølgen-
de, fordi den var beskadiget på en helt anden måde, 
end den havde været med originale dele,” fortsæt-
ter Finn Larsen.

Også skadesopgørelser fylder meget på kurserne, 
og tilbagemeldingerne viser, at reparatørerne sætter 
stor pris på det. Skadesopgørelserne bliver holdt op 
mod manualerne fra producenten.

Finn Larsen mener nemlig, at der er grund til at un-
derstrege, at alt i Autotaks er vejledende.

”Mange reparatører er ikke bevidste om, at det kun 
er forslag. Hvis bilproducenten siger noget andet, er 
det producentens retningslinjer, der skal følges,” si-
ger han og slår i øvrigt også et slag for, at reparatø-
rerne husker at bruge de forbrugsmaterialer, som er 
godkendt af bilproducenten.

”Først og fremmest handler det om at kunne opret-
holde en eventuel garanti, men det er også vigtigt at 
huske på, at de godkendte forbrugsmaterialer er te-

stet til at kunne holde, og derfor med sikkerhed har de 
rette egenskaber i lige præcis den pågældende bil.”

Karosserikurserne er for alle, der har med karrosse-
riarbejde at gøre, og deltagerne er typisk værksteds-
chefer, indskrivere og pladesmede. De der er vant til 
at arbejde med skadessystemet nøjes til tider med 
en dags kursus. Andre uden stor erfaring i systemet 
er to dage på kursus. 

Finn Larsen

Marc Brendle

Eksempel hvor kursister sammenllgner original og alternativ kvalitet

LAK & KARROSSERI  |  FEBRUAR 2018  |  19



Den bedste karrosserismed eller mekaniker er ikke 
nødvendigvis den bedste medarbejder at flytte til 
værkførerpladsen. Den øgede specialisering er en af 
de tungtvejende årsager til, at man i sin tid etablere-
de autoteknologuddannelsen på skoler i Odense, Aar-
hus og Næstved. 

AutoBranchen Danmark hjælper med til at uddanne 
unge mennesker til et hul i branchen, hvor virksom-
hederne ofte mangler den helt rette profil.

”Autoteknologer er et rigtigt godt valg af en ny med-
arbejder til virksomheder i vores branche. Deres ud-
dannelse giver den perfekte mulighed for driftsopti-
mering,” siger John Milton, der er teknisk konsulent 
i AutoBranchens VidenCenter.

”Når vi er ude at servicere vores medlemmer, kan vi 
se der virkelig er brug for medarbejdere med en pro-

Måske mangler du en 
autoteknolog/teknisk rådgiver

Af: John Milton, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

fil som autoteknologer, og ledelsen er også klar over 
de faktisk kan få løst deres problemer, når vi fortæl-
ler om en uddannelse, der spænder bredt, men dog 
alligevel passer præcis til deres behov i virksomhe-
den. Derfor opfordrer vi virkelig til at hjælpe med at 
få de unge mennesker ud i praktik, så de kan blive 
færdiguddannet og være med til at gøre en forskel,” 
siger John Milton.

AutoBranchens VidenCenter er lige nu med til at ska-
be de skarpe hjerner ved at deltage i en ny studie-
plan for autoteknologerne.

”Derfor håber vi også, at virksomhederne giver os en 
tilbagemelding, når vi sender invitationer eller spør-
geskemaer ud og spørger om ideer til, hvordan ud-
dannelsen skal skæres til,” siger John Milton.

› KARROSSERI
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AutoBranchens VidenCenter tilbyder Qapter kursus 
og skadeopgørelsestræning. Vi vil gennemgå syste-
met, så der vil være tryghed omkring brugen deraf 
samt træning i alle de aspekter, der er ved skades-
taksering på karrosseri- og lakområdet.

Indhold
Kurset henvender sig til øvede brugere, der kender 
og anvender skadeopgørelsesværktøjet Forsi/Qap-
ter i de grundlæggende faciliteter.

På kurset vil vi gennemgå den dokumentation, som 
ligger til grund for samarbejdet mellem værksteder-
ne og forsikringsselskaberne, så ingen kan være i 
tvivl om retningslinjerne i forbindelse med en ska-
desreparation.

Vi gennemgår 1000-nummerlisten, så alle de emner, 
der ikke har en “knap” til i programmet, også kan 

AutoBranchens VidenCenter er nu klar med en ny 
uddannelse i skadesberegning. Uddannelsen er mål-
rettet personale, der beregner karrosseri og lakop-
gaver i Qapter og AT-lak ude på værkstederne.

Certifikat
Uddannelsen har stor værdi for både medarbejdere 
og arbejdsgivere. Som det er i dag, har kun de fær-
reste dokumentation for uddannelse i skadesbereg-
ning. Denne nye uddannelse giver kursisten et hånd-
fast bevis – i form af et fysisk certifikat – på at have 
gennemført en uddannelse i skadesberegning.

Det drejer sig om omsætningen på karrosseri og 
lakopgaver
Gode it-færdigheder skal kombineres med faglig vi-
den om vejledninger og kendskab til karrosseri og 
lakopgaver for at opnå det optimale resultat. Alle 
medarbejdere, som har med skadesberegning at 
gøre har brug for uddannelse, hvis resultatet skal 
være optimalt. Derfor har AutoBranchens VidenCen-
ter skruet denne nye ekspertuddannelse sammen – 
skræddersyet til at gøre jer til eksperter i skadesbe-
regning og forbedre jeres bundlinje.

› KURSUS

komme med i beregningen. Der vil samtidig være rig 
mulighed for at afprøve sine færdigheder gennem 
træning i opgørelser, og deltagerne kommer i dybden 
med systemets muligheder. Vi vil ligeledes gennem-
gå status på opgørelsesmønstre landet over og på 
de udfordringer, der ligger i en korrekt skadesvurde-
ring. Der vil desuden være mulighed for at udveksle 
erfaringer med øvrige brugere af systemet.

Underviser: John Milton
• Medlemmer af AutoBranchen Danmark: 

1.765.- ex moms med fuld forplejning
• Ikke-medlemmer:  

2.265.- ex moms med fuld forplejning

Qapter skadestaksering for øvede brugere

Ekspertuddannelse i skadesberegning med kursusbevis 
Uddannelses mål
Deltagerne vil efter uddannelsen kunne udføre ska-
desberegning af karrosseri og lakskader på alle ni-
veauer ved brug af Qapter og AT-Eurolak i henhold 
til de nødvendige vejledninger, manualer og forskrif-
ter og vil med sikkerhed kunne øge indtjeningen på 
skadesværkstedet.

Opfølgning
Alle, der gennemfører uddannelsen, vil én 
gang årligt blive inviteret til en opfølg-
ningsdag for at få genopfrisket deres vi-
den om de nye teknikker og dele erfarin-
ger med andre skadesberegnere. 

Praktisk:
Uddannelsen løber fra den. 10. april til den 11. april. 
Dag 1 fra 9:00-16:00 og dag 2 fra 8:00-15:00. Prisen 
dækker to dages undervisning inkl. forplejning, un-
dervisningsmateriale og certifikat samt registrering i 
netværk om skadesberegning. Men ikke logi.
• Medlemmer af AutoBranchen Danmark: 

3.500 kr ex moms.
• Ikke-medlemmer: 4.500 kr. ex moms.

Tilmelding: www.abdk.dk/kalender

Kurset 
afholdes i 
Taastrup

Vejle den 
17. marts. 

Taastrup 
den 1. marts 
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Bliv skarp på persondata og markedsføring

Af: Christine Jans, advokatfuldmægtig hos AutoBranchen Danmark

Der er meget fokus på persondatalovgivningen – og 
især på de enorme bøder, som manglende overhol-
delse kan give.

AutoBranchen Danmark vil derfor gentage succesen 
fra forrige kurser og inviterer sine medlemmer til end-
nu en praktisk gennemgang af reglerne med konkre-
te eksempler fra hverdagen.

Vi har valgt at dele kurserne op, så der bliver afholdt 
kurser for nyvognsforhandlere, brugtvognsforhand-
lere og autolakerer/værksteder, så gennemgangen 
bliver så praktisk orienteret som muligt.

Kurset vil indeholde følgende
• Hvornår må en virksomhed behandle personop-

lysninger og hvordan skal oplysningerne behand-
les?

• Hvilke rettigheder har de registrerede (kunder, 
medarbejdere)?

• Hvilke krav er der til sikkerhed og dokumentati-
on?

• Praktisk gennemgang af reglerne, herunder sam-
tykketekst og privatlivstekst

• Hvordan må der ske markedsføring over for for-
brugere og andre erhvervsdrivende?

For at kurset får en så praktisk vinkel som mulig, så 
kan I – ligesom ved sidste kursus – indsende spørgs-
mål, som vil blive besvaret til kurset. I skal blot sen-
de jeres spørgsmål til cj@abdk.dk, senest en uge in-
den afholdelse af kurset. Husk i mailen at skrive, hvil-
ket kursus I er tilmeldt.

Det er enten advokat Stina Møller Palmberg eller ad-
vokat Torsten Hylleberg, der vil stå for undervisnin-
gen. Begge har flere års erfaring med problemstillin-

ger inden for persondataretten. Fra AutoBranchen 
Danmark deltager advokatfuldmægtig Christine Jans.
Der vil være morgenmad og kaffe fra kl. 9 og sand-
wich til frokost.

Prisen for kurset er 1.495 kr. + moms.

Tilmelding
Kurser bliver afholdt for Nyvognsforhandler, brugt-
vognsforhandler og Autolakerer/autoværksteder. 

Tilmelding findes på www.abdk.dk/kalender.

› KURSUS
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Nyvognsforhandler

• Den 19. marts kl. 9:30-13:30, Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge
• Den 22. marts kl. 9:30-13:30, IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Brugtvognsforhandler

• Den 23. marts kl. 9:30-13:30, Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge
• Den 4. april kl. 9:30-13:30, IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Autolakerer/autoværksted

• Den 9. april kl. 12:00-16:00, Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge
• Den 3. april kl. 9:30-13:30, IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Ny version af ”Relevant 
lovgivning for autobranchen”

Af: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Hvis du vil vide noget om lovgivningen i autobran-
chen, er det her du skal kigge.

Virksomheder i autobranchen er underlagt en række 
love inden for miljø og arbejdsmiljø. AutoBranchens 
VidenCenter har samlet lovgivningen i folderen ”Re-
levant lovgivning for autobranchen.”

Miljøkonsulent i AutoBranchens VidenCenter, John-
ny Lauridsen følger med i alt inden for området, og 
har opdateret folderen men 17 ændringer i den nye 
version. Der er links i versionen og dermed adgang 
til lovteksterne i deres fulde længde. Ændringerne er 
desuden kommenteret og forklaret, så det er let at 

skabe sig et overblik, hvad der er ændret i forhold til 
tidligere lovgivning.

”Særligt er folderen vigtig for de virksomheder, som 
er certificeret på den ene eller anden måde. Siger 
Johnny Lauridsen.

Han opdaterer ændringerne løbende, og det er pla-
nen at udsende en samlet status to gange årligt.

AutoBranchen Danmarks medlemmer kan se folde-
ren på hjemmesiden, når de har logget sig ind. Find 
linket på autobranchen.dk, vælg Videncenter -> 
Miljø -> arbejdsmiljø -> downloadcenter.

 

 

 

AutoBranchens VidenCenter      │    Skagensgade 1     │    2630 Taastrup     │     Tlf. 33 31 45 55     │     info@abdk.dk     │    www.autobranchensvidencenter.dk
1 

 

 

29. udgave 01/2018
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Der har været masser af debat om de såkaldte Maz-
da-tider, manglende indflydelse på data i Autotakssy-
stemet og om den generelle arbejdsproces i systemet.
AutoBranchen Danmark bakker op om, at der fortsat 
stilles spørgsmål ved, om systemet i fremtiden skal 
hænge fast i fortidens måde at arbejde på.

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg som nytiltrådt leder 
af AutoBranchens VidenCenter er meget overrasket 
over processerne i autotakssystemet. Det kan ikke 
passe, at branchen skal leve med irritation over det. 
Af samme årsag er vi gået dialog med F&P og forsik-
ringsselskaberne med ønsket om at få systemet bragt 
op på niveau med nutidens øvrige systemer.

Et eksempel kan være de meget udskældte Mazda-
tider, hvor alle er trætte af, at der skal gå så lang en 
periode før tilstrækkelige data opsamles og evalueres 
i tilstrækkelig grad til, at en løsning af afvigelserne kan 
sættes i værk.

AutoBranchen Danmark har en dialog med F&P om 
den fremadrettede proces for indrapportering af disse 
afvigelser, og vi fornemmer, at F&P vil bidrage til en po-
sitiv udvikling, så fakta kan komme hurtigere på plads.

Qapter opgørelsessystemet virker til at rumme en mas-
se spændende muligheder efterhånden som alle funk-
tioner kommer til at virke efter hensigten (forudsat data 
er korrekte), og det handler derfor om at få den øvrige 
systemopbygning i Autotaks til i højere grad at afspej-
le en nutidig arbejdsform.

Et eksempel på dette er, at systemet er konstrueret i en 
fortid, hvor det kun var karosseriværkstederne som kun-
ne redigere data i forbindelse med skadesopgørelsen.

Processen i Autotaks skal bringes på 
niveau med nutidens systemer

Af: Ole Møller, leder af AutoBranchens VidenCenter

Systemopbygningen var muligvis god engang, men 
i nutiden medfører den flere indbyggede benspænd, 
idet det oftest kun er autolakereren som har de nød-
vendige kompetencer til at foretage lakopgørelsen, 
grundet de komplekse bilkonstruktioner og lakop-
bygninger.

AutoBranchen Danmark vil derfor holde fast i den gode 
dialog med F&P og forsikringsselskaberne, om mulig-
heden for at få udviklet systemet til at understøtte nu-
tiden bedre på dette område. For vi skal have optime-
ret processen omkring skadesopgørelsen ved at ind-
drage de nødvendige kompetencer fra både autola-
kerer og karosseriværksted i kalkulationen. Det vil 
samtidig bidrage til at minimere de tillæg som jeg fore-
stiller mig, at de fleste forsikringsselskaber vel også 
ønsker reduceret.

Oveni er der en meget uheldig faldgrube i systemet, 
når reparationsomfanget skal afstemmes. Forsikrings-
selskabet kan tilsyneladende foretage ændringer, uden 
at disse kræver godkendelse hos den part, som har 
anlagt rapporten. Det finder vi uheldigt.

I Autotaks lukker systemet simpelthen ned for enhver 
forhandling når forsikringsselskabet har trykket på 
knappen – hvilket i øvrigt sker, når opgaven allerede 
er i gang, og værkstedet har låst både personale og 
liftplads til opgaven.

Denne samarbejdsmodel var ikke blevet accepteret 
i andre brancher (eller i autobranchen andre steder 
i verden), og også her vil AutoBranchen Danmark 
fortsat søge den nødvendige dialog for at få sat en 
udvikling i gang.

› SIDSTE NYT
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Pas på! 
når du beregner skader i det nye Qapter

Af: Finn Larsen, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

I det nye år lukkes ned for den grafiske platform Auto-
graf, som erstattes af ny grafik med navnet Qapter. 
Værkstederne skal derfor beregne deres skader i 
Qapter, der findes både i 2D- og 3D-versioner. 

3D-versionen gør det muligt for brugerne, at se de-
len i forskellige vinkler, noget der kan være en hjælp, 
hvis der skal foretages opretning af en del. Ved at 
trække i billedet kan eksempelvis en dør vendes så 
bagsiden kan ses, og eventuelle forstærkninger som 
kan vanskeligøre opretningen bliver synlige.

Brugerne skal dog være opmærksomme på, at 3D-
versionen ikke indeholder de samme valgmuligheder 

som 2D-versionen. Det er typisk monteringssæt og 
forbrugsmaterialer - nødvendige dele - der ikke kan 
vælges i 3D-grafikken. 

Reservedele / forbrugsmaterialer 
Brugerne skal være meget opmærksomme på at få 
alle reservedele og forbrugsmaterialer med i deres 
opgørelse. Ved beregning af tagplade VW er der re-
servedele og forbrugsmaterialer med originalt reser-
vedelsnummer for mere end 4500,- kroner, når ska-
den beregnes iht. VW-manualen.

› LAK

› KARROSSERI

De reparatører der vælger 3D-versionen skal 
være opmærksom på at de forbrugsmaterialer 
man ser i 2D, ikke vises i 3D. Det er gældende 
i hele 3D-grafikken.

I 2D-versionen er det muligt at indtaste/vælge 
nødvendige forbrugsmaterialer til reparationen.
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Hvid dominerer 
stadig farvebilledet

Axaltas rapport, som udkom første gang i 1953, er 
bilindustriens længst virkende og mest omfattende 
farveoversigt. Den udarbejdes og designes af Axal-
tas farvespecialister verden over, for at give OEM’er 
en fascinerende og relevant indsigt i forbrugernes 
præferencer, og hjælpe dem med at træffe velinfor-
merede farvebeslutninger.

”Bilfarver udvikler sig over tid,” siger Elke Dirks, Axal-
ta Automotive OEM Color Designer, Europa, Mellem-
østen og Afrika. ”På det seneste er blås popularitet 
vokset i forskellige versioner - fra stærkt kromatiske 
nuancer til lette metalliske farver, ligesom grå er ble-
vet den efterfølgende, konkurrerende neutrale farve.”

39 procent af verdens nye biler bliver malet hvide. 

Det viser Axalta Coating Systems 65. årlige Global 
Automotive Color Popularity Report. Den angiver hvid 
som forbrugernes foretrukne farvevalg til køretøjer 
verden over i 2017, efterfulgt af sort på andenplad-
sen med 16 procent samt grå og sølv på en delt tred-
jeplads for andet år i træk med 11 procent.

Axaltas rapport om foretrukne farver 2017 viser også:
•	 Globalt: Som følge af hvids førerposition, er der 

kommet en trend med perlefarver på luksusbiler. 
Hvid perlenuancer steg fire procent i 2017.

•	 Afrika: Grå steg tre procentpoint og nåede to cif-
re med 11 procent.

•	 Asien: Hvid dominerer og vælges på 52 procent 
af de solgte biler i regionen. Kina har det højeste 
forbrug af hvid totalt med 62 procent. Japan bru-
ger flere perlehvide nuancer med 28 procent.

•	 Europa: Med 20 procent er grå mere populær i 
Europa, end i nogen anden region.

•	 Nordamerika: Blå er ved at blive populær, især 
i kompakt-/sportsegmentet, hvor den steg seks 
procentpoint til i alt 16 procent.

•	 Rusland: Den foretrukne farve, hvid, steg fra 28 
til 32 procent, mens sølv også steg 3 procent-
point.  

•	 Sydamerika: Grå vokser markant i Sydamerika, 
og går fra 8 procent til 11 procent.

”Takket være dens moderne appel, sælger hvid fort-
sat bedst verden over”, siger Nancy Lockhart, Axalta 
Global Color Marketing Manager. ”Perlehvid steg fire 
procent i popularitet i år, da den flerlags farve bruges 
i alle segmenter og ligger nummer ét i Japan. Sam-
let set vinder de lyse farver fortsat indpas, eftersom 
markedet viser øget interesse for lysegrå og lyse- til 
mellemblå nuancer. ”

› PRESSEMEDDELELSE
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Svendeprøve for autolakerere 
på College360 Silkeborg

Bagerst fra venstre: Thomas Skovsende – Martin Nielsen – Mikkel Pedersen – Isaac Nesse – Casper Jensen.
Midt for fra venstre: Jesper Nygaard – Nader Nazari – Dennies Jensen – Tobias Edvardsen – Jonas Vestergaard – 
Daniel Myrup.
forrest fra venstre: Josh Eriksen – Faruk Softie – Jan Holm – Irene Pedersen – Allan Madsen – Mikael Dahl.

Modtager af Mølgaards mindelegat for bedste kammerat på holdet: 
faruk Softic fra Darup Autolakereri ApS.

› UDDANNELSE
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Baden-Jensen  www.baden-jensen.dk • Ballerup: 4466 6800 • Kolding: 7550 2188 

Rigtige autolakerere spilder ikke tiden, 
de bruger eflow® 
Online booking sparer tid

Med eflow® kan du tilbyde dine kunder at booke opgaver online i dit system. Det betyder, at 
kunderne kan udfylde informationer om opgaven, så du blot behøver at godkende deres 
forespørgsel. Dine kunder følger bookingen og kan se, når bilen er leveret tilbage til dem.

Enkel tidsstempling
Som en integreret del af eflow® kan dine medarbejdere tidsstemple fra enhver computer på 
værkstedet, når de møder på arbejde. 

Få styr på medarbejdernes arbejdstider

eflow® giver dig et bedre overblik over medarbejdernes mødetider, syge- og feriedage. 
Du får kontrol over tidsregistreringerne samt mulighed for, nemt at eksportere dem til din 
lønadministration.

Bedre overblik ved transport

Med eflow®’s transport-funktion får du et meget bedre overblik over biler, der skal afhentes og 
returneres. Chaufføren kan også medbringe en tablet på turen og løbende markere de 
afhentede/leverede biler.

Planlæg afhentning af biler

Chaufføren får bedre mulighed for at planlægge ruterne og sikre, at han får alle opgaver med 
på turen. Så snart bilen er ankommet til værkstedet, kan dine medarbejdere se 
opgaven i eflow® og påbegynde arbejdet.

Effektiv integration med FORSI

Dine kunder har mulighed for at sende dig FORSI-rapporter, så 
de automatisk hentes ind i eflow®. FORSI-rapporten bliver 
automatisk tilgængelig på dit arbejdskort, så du får samlet 
alle informationer om opgaven på ét sted.

Skal vi gøre din hverdag mere effektiv? 
Se mere på: eflow-booking.baden-jensen.dk
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eflow® - Workflow & Booking - tilbydes gratis til autolakererier.
Systemet kan anvendes uafhængigt af lakmærke.*

eflow®

eflow er en helt ny måde at 
samarbejde med dine kunder 

og medarbejdere på. 
Systemet giver dig overblik 

over din forretning 
- alt lige fra indkomne 

bookinger, biler der skal afhentes, 
og igangværende opgaver. 

Alt sammen med henblik på at 
skabe en stærkere forretning for dig.

Effektiv booking 
og planlægning
for autolakerere


