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› SIDSTE NYT

Find alt information om 
Covid-19 på abdk.dk
På AutoBranchen Danmarks hjemmeside har vi lavet et helt univers om covid-19. På siden 
finder du et overblik over alle artikler og vejledninger, der henvender sig til autobranchen om-
kring corona-virus.

Husk at du altid kan kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Ring til 33 31 45 55 eller send en mail til info@abdk.dk.
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› LEDER

Når jeg skriver disse linjer, er Danmark nærmest lige 
blevet lukket ned i foreløbig to uger. Det får store kon-
sekvenser for erhvervslivet. Bilsalget vil dykke, og på 
værkstederne skal I tilpasse jer nye vilkår. Jeg ved, 
at mange allerede tilbyder blandt andet, at kunderne 
kan aflevere bilen uden menneskelig kontakt. Forhå-
bentlig skal bilerne stadig repareres og lakeres. Der 
er brug for politiske initiativer til at hjælpe de bran-
cher og virksomheder, som oplever faldende omsæt-
ning. Som brancheorganisation vil vi kæmpe for at 
hjælpe jer igennem. Derfor iværksatte vi en medlems-
undersøgelse allerede dagen efter, at Statsminister 
Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Det gjorde 
vi for at få et billede af, hvad der optager jer. Tøv en-
delig ikke med at kontakte os og mig, hvis du har no-
get, du mener, at vi skal tage op. 

Hvis ikke du allerede gør det, vil jeg opfordre til, at 
du jævnligt holder dig opdateret på AutoBranchen 
Danmarks hjemmeside abdk.dk. Her sørger vi for at 
opdatere med den seneste Corona-udvikling, der har 
relevans for autobranchen.

I AutoBranchen Danmark har vi skruet op for vores 
tilstedeværelse på telefonerne, hvor vi har åbent til 
kl. 18 på alle hverdage på vores juridiske support og 
i Videnscenteret. 

Hjulene skal vi sikre kan rulle bedst muligt videre, imens 
Danmark og resten af Europa er delvist lukket ned. 
Derfor har vi også set på andre emner i dette blad.

Hvis du er stærk i Autotaks, er der penge at hente i 
forhold til, hvis du glemmer nogle af detaljerne i sy-
stemet, når du skal indberette. Det er en af grunde-
ne til, at vi har opjusteret vores service og support 
omkring Autotaks, og det er derfor, at det er vigtigt at 
have den fornødne viden om programmet. 

I dette blad kan du blandt andet læse om kurserne 
i Autotaks. I forbindelse med et kursus i Roskilde, 

fortæller et par kursister, hvordan de kan se, at det 
giver gevinst på bundlinjen at kunne lave rapporter-
ne rigtigt.

AutoBranchen Danmarks tekniske inden for både 
mekanisk værksted, karrosseri og autolak er samlet 
i vores Videncenter. På side 12 kan du læse om nog-
le af de væsentlige ydelser i Videncentret. Foruden 
supporten i Autotaks, kan det være guidelines til den 
gode skadesopgørelse. Det er også certificeringen i 
branchens bedste kvalitetsstyringssystem, KS2000, 
og så er det miljøsupport via ABAS.

Der er meget lav ledighed blandt mekanikere, kar-
rosseriteknikere og autolakerere i disse år. Der ud-
dannes også færre, og desværre er det seneste op-
tag på autolakereruddannelsen historisk lavt – kun 
33 elever har søgt ind på autolakereruddannelsens 
Grundforløb 2. Det er de elever, som skal finde prak-
tikplads om kort tid, så de kan færdiggøre deres ud-
dannelse i en virksomhed. Vi får brug for dem sene-
re, så jeg håber, at I trods corona-situationen kan se 
en fordel i at ansætte dem i en praktikstilling. 

College360 i Silkeborg er autolakerernes eneste sko-
le. Her er man i gang med en række tiltag, som sær-
ligt handler om autolakerere, men også på karrosse-
risiden. Det er vigtigt, at hele branchen tager et an-
svar, for vi skulle nødigt risikere, at der pludselig ikke 
kommer flere faglærte autolakerere.

Jeg gentager lige, at vi vil gøre alt, hvad der står i vo-
res magt for at hjælpe dig som medlem bedst muligt 
igennem corona-situationen. Brug hjemmesiden  
abdk.dk og se myndighedernes opdateringer på  
coronasmitte.dk, og tøv aldrig med at ringe til os.

Gitte Seeberg, adm. direktør

Masser af service og 
mangel på arbejdskraft
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AF: Carsten Ritter kommunikations- og udviklingskonsulent i AutoBranchen Danmark

Da M.P Kronsbjerg i 1922 skabte sin virksomhed på 
Rugaardsvej i Odense med automobilreparation og 
cykelforretning, forudså han næppe, hvordan auto-
branchen havde udviklet sig 100 år senere.

Udviklingen går stærkt på alle fronter og som en eks-
tra udfordring, står Danmark til at mangle op mod 
60.000 til 70.000 faglærte i 2025. I hans egen forret-
ning, som i mellemtiden er blevet til Autohuset Krons-
bjerg med forretninger i Odense, Svendborg og Ny-
borg, har familiens fjerde generation, Henrik og Chri-
stian Kronsbjerg sat sig for bordenden. 

På værkstedet møder man ikke kun danske drenge-
navne som Simon, Jesper og Morten. Her er også 
Nael, Jatheepan, Sasa og Reber, og endda Tina, 
Louise og Anya. Altså en palet af medarbejdere uden 
begrænsninger eller forbehold. 

Den ene af M.P. Kronsbjergs efterkommere, Henrik 
Kronsbjerg, som foruden at være indehaver også er 
værkfører, slår fast uden tøven, at Autohuset Krons-
bjerg får masser af ansøgninger til stillinger og be-
stemt ikke mærker udfordringer med at finde kvalifi-
ceret arbejdskraft. Det kan meget vel være, fordi det 
er rygtedes, at virksomheden er åben for alle med 
interesse for autobranchen.

Åbenheden kommer ikke af en særlig ”frelst” beslut-
ning om at være netop åben. Ønsket er bare at an-
sætte den rigtige hver gang.

”Vi har aldrig ville lade os skræmme af forskellighe-
der, og det bringer meget godt til virksomheden, at vi 
ikke alle er ens. Vi har forskellig tilgang til tingene og 
det fungerer rigtigt godt,” siger Henrik Kronsbjerg.

Plads til forskelligheder 
på værkstedet på Fyn
- ingen problemer med rekruttering her

› UDDANNELSE

Reber MorshedSasa Drecic
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Som han lige husker det, kom den første udenland-
ske medarbejder til for 15-16 år siden, og han har 
været på værkstedet i Odense lige siden. I mellem-
tiden er langt flere kommet til.

”Vi har gennem årene opnået et lille ry for at være 
dem, som ikke sorterer nogen fra på baggrund af, 
hvem de er, eller hvor de kommer fra. Det betyder, 
at vi får ansøgninger fra flere grupper. Også fra kvin-
der,” fortsætter Henrik Kronsbjerg.

En af medarbejderne, 34-årige Reber Morshed, blev 
portrætteret i Dansk Metals medlemsblad for nylig. 
Han kom til Danmark fra Syrien for 12 år siden. Da 
han første gang trådte ind på værkstedet i Odense 
for at komme i praktik, talte han dårligt dansk. Nu ta-
ler han flydende fynsk, han fik 12 ved sin svendeprø-
ve, og han vandt Metalindustriens Lærlingepris.

Med tre kvinder på værkstedet, oplever man hos 
Kronsbjerg, som alle andre steder med begge køn – 
en god tone på arbejdspladsen, og en grundighed 
som alle nyder godt af. Bare for at nævne noget.

Med de udenlandske medarbejdere, oplever Krons-
bjerg en temmelig stor grad af loyalitet.

”Du møder nogle unge mennesker, som måske ikke 
er vant til at få så mange chancer i livet. Når du ta-

ger dem ind og giver dem en chance, så opnår du 
nogle meget meget loyale medarbejdere. Du får også 
nogle medarbejdere, som gerne giver en ekstra hånd 
med, når det er påkrævet, og det har virkelig lønnet 
sig,” siger Henrik Kronsbjerg.

Han kan huske tilbage på en medarbejder, som var 
meget troende og havde svært ved at forstå den 
danske humor. Men det løste sig og alle tilpasser 
sig og bidrager.

”Når vi bestiller en pølsevogn til sociale arrangemen-
ter, skal vi huske, at der også skal være pølser med 
kylling, men det er næsten den største udfordring, vi 
oplever, siger Henrik Kronsbjerg med et grin.

Fra det næsten 100 år gamle bilhus er anbefalingen 
entydig – man kan undgå mangel på arbejdskraft ved 
at tage de store briller på og kigge mere bredt på ar-
bejdsmarkedet.

Vi har gennem årene opnået et lille ry 
for at være dem, som ikke sorterer 
nogen fra på baggrund af, hvem de er, 
eller hvor de kommer fra
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”Vi er alle i samme båd. Vi har brug for at rekruttere 
bedre og bredere.” 

Ordene kommer fra Thomas Hessel, HR-partner hos 
Ejner Hessel A/S, Danmarks største bilhus. Han del-
tog i debatpanelet, da AutoBranchen Danmark i sam-
arbejde med STS Biler havde inviteret til møde i Hol-
stebro i begyndelsen af marts. Temaet var kvinder på 
autouddannelserne og i det hele taget for at tale om 
fornyet arbejdskraft til autobranchen.

AutoBranchen Danmark har undersøgt trivslen på 
autouddannelserne i samarbejde med 14 erhvervs-
skoler landet over. 

Undersøgelsen mundede ud i en rapport, som kon-
kluderede, at de unge kvinder trives godt og næsten 
lige så mange vil anbefale en uddannelse i autobran-
chen til deres søster, som til deres bror.

En del af de unge kvinder føler sig ikke helt sikre 
på, at der er et job til dem efter endt uddannelse. 
Det skyldes formentlig især, at de har sværere ved 
at finde praktikplads end deres mandlige medstu-
derende. 

”Vi er 1200 ansatte i vores virksomhed og 12 procent 
er kvinder. Det tal er stigende, men det er ikke godt 
nok, for kvinderne klarer sig godt,” sagde Thomas 

Tror du på myten om baderum?

› UDDANNELSE

AF: Carsten Ritter kommunikations- og udviklingskonsulent i AutoBranchen Danmark
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Hessel videre og han havde også et bud på, hvad en 
kvinde kan bidrage med på værkstedet:

”Grundighed, indlevelse og måske nogle gange et 
højere niveau end drengene. Kvinderne er måske et 
skridt foran på det tekniske. Jeg tror, at de kan få en 
stor rolle i fremtidens autobranche,” sagde han.

Søndag den 8. marts var kvindernes internationale 
kampdag, hvor emnet om kvinder i mandefag ofte er 
et af flere tilbagevendende temaer. På samme dato 
sidste år, satte AutoBranchen Danmark også bran-
chen i stævne om emnet. Torsdag hos STS Biler i 
Holstebro, handlede det dog lige så meget om rekrut-
tering generelt. Autobranchen mangler arbejdskraft, 
og der er derfor behov for, at man ikke kun kigger i 
retning af mænd, når der skal rekrutteres. 

Det er ikke sådan, at vi holder en 
fest, når vi ansætter en kvinde til 
værkstedet. Det skal bare være en 
lige så naturlig ting som at ansætte 
en mand

Fortsættes side 8

”Det er ikke sådan, at vi holder en fest, når vi ansæt-
ter en kvinde til værkstedet. Det skal bare være en 
lige så naturlig ting som at ansætte en mand,” forkla-
rede Ejgild Christensen, adm. direktør i STS Biler.

”Det er berigende for teamet med kvinder på lige fod 
med mændene på værkstedet, og der har været kvin-
der på vores værksteder de seneste 15-16 år,” fort-
sætter Ejgild Christensen. 

I undersøgelsen af kvinders trivsel har flere svaret, 
de har svært ved at finde praktikplads, og flere har 
fået den besked, at man ikke har faciliteter til at have 
kvinder på værkstedet. Arbejdsgiveren tror nemlig 
fejlagtigt, at de skal bygge ekstra badefaciliteter. Så-
dan forholder det sig imidlertid slet ikke.
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› UDDANNELSE

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Deltagende erhvervsskoler:
EUC Nord, Frederikshavn, Hjørring
Erhvervsskolerne i Aars
Uddannelsescenter Holstebro
Mercantec, Viborg
College360, Silkeborg
Skjern Tekniske Skole
EUC Syd, Aabenraa
Svendborg Erhvervsskole
EUC Sjælland. Næstved, Vordingborg
ZBC, Slagelse, Køge
EUC Nordvestsjælland, Holbæk
Roskilde Tekniske Skole
U/Nord, Hillerød, Helsingør, Frederikssund
TEC, Hvidovre

”Det er stadig den mest udbredte myte, vi møder, når 
vi spørger,” sagde Anne-Lise Nyegaard, ligestilings-
konsulent, Dansk Metal. 

Hun fortalte også, hvordan reglerne i virkeligheden er:

”Kvinder og mænd må gerne bruge samme rum. Det 
skal blot være aflåseligt. Det vil sige, at kvinder og 
mænd skal have mulighed for at kunne bade hver for 
sig,” forklarer hun.

Mødet i Holstebro havde deltagelse fra både forhand-
lere, autolakerere og erhvervsskolerne. Alle har sam-
me interesse og på den baggrund passede Thomas 
Hessels ord godt – alle er i samme båd.

På EUC Nord i Frederikshavn gør de sig tanker om, 
hvordan uddannelserne i autobranchen kan gøres 
mere fremtidsorienterede særligt, når det kommer til 
image og markedsføring.

”Vi taler om fx uddannelsen til personvognsmekani-
ker som noget oldnordisk. Kan vi ikke fortælle histo-
rien om en uddannelse i udvikling? Så kan vi appel-
lere til både de unge mænd og de unge kvinder, og 
vi kan ramme deres forældre. Branchen kan gøre 
meget mere for at fortælle, hvad den kan,” siger Jea-
nette Ørtoft, vicedirektør, EUC Nord. Hun fik straks 
opbakning af Jan Pedersen, EUC Sjælland:

”Uddannelsen er ikke en rundkørsel, man kører rundt 
i resten af livet. Der er mange muligheder,” sagde han. 

Både skoler, virksomheder, elever og Dansk Metal 
gav input, og der kom konklusioner ud af mødet hos 
STS Biler. Autobranchen har flere knapper at skrue 
på.  Det gælder blandt andet skoler, virksomheder og 
de kommende elever og deres familier.
• Ræk ud til skolerne.
• Afliv myterne hos arbejdsgiverne
• Vær tydelig i at vise karrierevejene, så både de 

unge og deres forældre kender mulighederne.

AutoBranchen Danmark fik arbejde med hjem, og ser 
frem til at fortsætte kampen for adgang til kvalificeret 
arbejdskraft.
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Kun 33 unge mennesker har valgt autolakereruddan-
nelsen på Grundforløb 2 ved det seneste optag på 
College360. Det er et historisk lavt elevtal, og resul-
tatet er, at et tilsvarende lavt antal autolakerere får 
svendebrev om tre år.

”Vi ligger normalt med et optag på 40-50 elever, og 
det er i forvejen lavt,” siger Daniel Krarup Jørgensen, 
uddannelsesleder på College360, der er landets ene-
ste erhvervsskole, som uddanner autolakerere. 

Lige nu har skolen 126 elever på hovedforløb. Det er 
elever, som er så langt i uddannelsen, at de også er 
tilknyttet en virksomhed. 86 af de 126 elever har prak-
tikaftale med en virksomhed vest for Storebælt og 
kun 40 har praktikaftale øst for Storebælt. 

Når man sammenligner det med tallene for, at der 
kører 1,5 millioner biler på vejene i Vestdanmark og 
1,1 millioner i Østdanmark og det samlede tal i øvrigt 
forventes at være vokset med 500.000 biler i 2030, 
så ser det værst ud på Sjælland. 

Sjællandske bilister kan meget vel få problemer med 
at få malet deres biler, når de har lavet skader på 
dem. Med mindre, at virksomhederne sørger for at 
uddanne flere autolakerere i de kommende år.

”Groft sagt så har vi brug for at flere tager medansvar 
for at rekruttere ind i branchen. Vi hører tit meldinger 
fra virksomhederne om, at de ikke kan finde en lær-
ling, men så vil vi opfordre til, at de går ud i lokalom-
rådet og søger deres næste lærling, i stedet for at 
henvende sig til de igangværende elever på col-
lege360,” siger Daniel Krarup Jørgensen. 

Han mener, at for mange virksomhedsejere i den for-
travlede hverdag glemmer at tænke længere frem. 
For hvad sker der om to, tre eller fire år? 

”Vi ser selvfølgelig helst, at eleverne laver lange kon-
trakter, for det er det mest trygge, når de unge sidder 
derhjemme med forældrene og skal vælge en uddan-
nelse. Men det er også muligt med kortere kontrak-
ter, hvis man som virksomhed ikke vil binde sig for 
længe,” siger han. 

Autobranchen mangler også mekanikere inden for 
både personvogn og lastvogn, og ledigheden er me-
get lav. Alligevel mangler en række elever landet over 
en praktikplads, så de i stedet er i skolepraktik på de-
res erhvervsskole. I forhold til dem, har College360 
aftalt med andre erhvervsskoler i Jylland, at skolen 
kan orientere de unge om autobranchens andre ud-
dannelser med henblik på at trække dem til karros-
seri eller autolak. Skolen vil forsøge at lave lignende 
aftaler øst for Storebælt.

”Det er glædeligt, at de andre skoler er åbne over for 
den mulighed. Vi vil opfordre autolakerere og karros-
seriværksteder til at gøre bilhuse de samarbejder 
med opmærksom på problematikken,” siger Daniel 
Krarup Jørgensen.

Hans pointe er, at samarbejdende bilhuse og værk-
steder på den måde vil kunne tage aktiv del i rekrut-
teringen. Det må nemlig også være i bilhusenes inte-
resse, at de kan få malet deres biler om fem til 10 år.

Selv om College360 ligger i Silkeborg, er man også 
åben overfor at lave informationsmøder på Sjælland 
med henblik på rekruttering.

› LAK

Hvem skal male biler om 10 år?

AF: Carsten Ritter kommunikations- og udviklingskonsulent i AutoBranchen Danmark
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Brian Skydsgaard fra Struer Billakering, der en del af 
Qars-kæden, og Victor Strandhagen Jacobsen fra 
Bjarne Nielsen i Hillerød er enige. 

De har begge været på kursus i Autotaks med Auto-
Branchen Danmark. Kurset har været en klar øjen-
åbner for dem begge, når det handler om øget ind-
tjening gennem opgørelser i Autotaks. På kurset har 
de nemlig fået et godt indblik, at det kan være en god 
forretning at kende systemet bedre. 

Brian Skydsgaard er til dagligt autolakerer og tjekker 
dagligt taksatorrapporter. Han er glad for at have fået 
en stribe tricks og fif med fra AutoBranchen Danmarks 
kursus.

“Autotaks er ikke det mest brugervenlige system i 
verden, og i løbet af det her kursus går det op for en, 
at man lynhurtigt kan glemme en masse vigtige kryd-
ser. Ved at overse diverse tillæg går vi meget hurtigt 
glip af vigtig omsætning. Og det kan blive til mange 
penge på en måned”, siger Brian Skydsgaard.

God til dialog
Victor Strandhagen Jacobsen fra Bjarne Nielsen i Hil-
lerød siger lidt kækt, at “vi skal virkelig til at tjene flere 
penge i Autotaks”. Samtidig mener han, at bedre ind-
sigt i Autotaks også betyder, at den vigtige dialog mel-
lem autolakerer og karrosseritekniker bliver bedre.

“Hvis jeg glemmer at notere en opgave i Autotaks, er 
alle i princippet taberne på den lange bane. Vi er af-
hængige af hinanden, og jeg ser et kursus som det 
her, som et rigtig godt afsæt til at gøre skadesopgø-
relserne og lakrapporterne langt bedre. Selvfølgelig 
også økonomisk for os”, siger Victor Strandhagen 
Jacobsen.

Tricks kan tages med videre
Brian Skydsgaard mener samtidig, at kursets indhold 
kan tages videre med til fyraftensmøder mellem hans 
autolakvirksomhed og dens samarbejdspartnere.

“Jeg får flere ting med hjem, som jeg ikke kender til. 
Og jeg får repeteret nogle processer og fremgangs-

Deltagere på kursus: Der er flere penge 
at hente i Autotaks-systemet

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› AUTOTAKS

Brian Skydsgaard 
Struer Billakering (en del af Qars)
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Sådan er kurset bygget op
AutoBranchen Danmarks Videncenter holder løbende 
kurser i systemet Autotaks, der bruges til at gøre ska-
der op på biler og udregne den betaling, en autolake-
rer eller skade-ansat kan få fra forsikringsselskabet.

Så hvad lærer du på kurset?
Brug og forstå de vigtigste menuer, når du er logget 
ind i Autotaks.

Du får en række øvelser, hvor du skal lave skades-
rapporter. De rapporter gennemgås af vores eksper-
ter, som kan udpege fejl og mangler.

Mangler kan betyde en væsentlig forskel i indtjenin-
gen pr. opgave. I et nyt eksempel rettede AutoBran-
chen Danmarks ekspert på området mangler for over 
1.900 kr. for én opgave.

Du bliver klædt bedre på til dialogen med din taksa-
tor og i sidste instans dit forsikringsselskab, hvis der 
opstår tvister om betalingen for opgaver.

Du får et overblik over, hvilke opgaver, der typisk 
udløser tvister mellem værksteder og forsikringssel-
skaber.

måder. På den måde står jeg også stærkere i snak-
ken med samarbejdspartnere om afregning. Det ser 
jeg mange fordele i”, siger autolakereren fra Struer.
Victor Strandhagen Jacobsen er enig:

“Tydelig kommunikation mellem lakerer, pladesmed, 
samarbejdspartnere og taksatorer er virkelig vigtig. 
Dertil vil jeg sige, at man lærer noget mere på det her 
kursus, end man gør på uddannelsen som plade-
smed. Og det er godt for alle parter”.

Kommende kurser i Autotaks
AutoBranchen Danmark afholder flere 
kurser i Autotaks. De næste er:

Middelfart – 21. april 2020.
Roskilde – 23. april 2020.
Silkeborg – 1. oktober 2020.

Find alle kurser og events på 
AutoBranchen Danmarks hjemmeside.
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Få support og find kerneydelser til 
eftermarkedet på abdk.dk

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

AutoBranchen Danmarks hjemmeside abdk.dk er 
fyldt med viden om de medlemsfordele, vi som orga-
nisation tilbyder. Det gælder også til medlemmer in-
den for autolak- og eftermarkedet. 

Vi har samlet vores direkte supportfunktion til Auto-
taks, KS 2000-certificering, miljøsupport og tilbuddet 
om målrettet nyhedsbrev til autolakerere og eftermar-
kedsansatte i én menu, så du lettere kan danne dig 
et overblik.

Support til autotaks
En af AutoBranchen Danmarks kerneydelser er sup-
port til det vigtige Autotaks-system, der bruges til op-
gørelse af skader på biler i Danmark. 

Systemet ejes og drives af Forsikring & Pension 
(F&P) og er omdrejningspunktet for afregning af 

både autolakerere og karrosseriteknikere ved for-
sikringsskadede biler. 

Her yder AutoBranchen Danmark en særlig support 
med Jørgen Petersen, der sidder klar ved telefonen 
til at hjælpe medlemmer og brugere af Autotaks. Det 
kan være problemer med at logge ind i systemet. 

Det kan også være spørgsmål til funktioner og mu-
ligheder i Autotaks – der for mange kan være et me-
get stort og til dels uoverskueligt system, hvis man 
ikke er hyppig bruger. 

”Ud over hjælp til brugerprofiler kan jeg også overta-
ge brugeres skærm. Det bruger jeg blandt andet til 
at krydstjekke en skadesrapport, inden den sendes 
til taksator”, fortæller forsikringskonsulent Jørgen Pe-
tersen og fortsætter:

› LAK

› KARROSSERI
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”Vi ser løbende sager, hvor brugeren selv mener, han 
eller hun er færdig med rapporten, men hvor det vi-
ser sig, at rapporten har været temmelig mangelfuld. 
Og det betyder tabt indtjening”. 

Certificering af værkstedet
En anden af AutoBranchen Danmarks vigtigste med-
lemsfordele er KS 2000-certificeringen. Det er bran-
chens bedste system til kvalitetsstyring.

KS 2000 giver et bedre indblik i forretningen i forhold 
til processer, som kan optimeres. Certificeringen er 
samtidig et kvalitetsstempel over for samarbejdspart-
nere. Det fortæller René Thomsen, lakkonsulent hos 
AutoBranchen Danmark. 

”Når et værksted bliver KS 2000-certificeret, kigger 
vi blandt andet på malerkabiner, blanderum, syste-
mer til friskluft og generelt indretning. Det gør vi selv-
følgelig for dels at sikre det rigtige arbejdsmiljø, men 
også for at belyse de steder i virksomheden, som kan 
forberedes”, fortæller René Thomsen fra AutoBran-
chen Danmark. 

René Thomsen har 15 års erfaring som selvstændig 
autolakerer på Fyn, så han kender de forretningsvil-
kår og udfordringer, det er ved at drive et moderne 
autolakereri.

”Når jeg besøger medlemmer med henblik på KS 
2000, tager vi en god snak om, hvor vi med vores 
indsigt kan se, at der kan sættes ind på kort og lang 
sigt. Grundlæggende set handler det hos os om at 
være med til at skabe nogle endnu bedre og mere 
moderne medlemsvirksomheder, så løfter bundlinjen 
og arbejdsmiljøet sig”, siger René Thomsen. 

Fortsættes side 14

Nicky Bobak
Leder og chefkonsulent

Jørgen Petersen
Forsikringskonsulent

Rene L. Thomsen
Lak- og karrosserikonsulent
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Målrettede nyheder
I en travl hverdag med lakering og opretning af ska-
der kan det være svært at følge med i den massive 
strøm af nyheder om autobranchen. Derfor har Auto-
Branchen Danmark målrettet sit nyhedsbrev til efter-
markedet. 

Her får man én gang om ugen de vigtigste nyheder 
om blandt andet opdateringer til Autotaks og Auto-
Branchen Danmarks supportfunktioner. 

Man får gennem konkrete historier også indsigt i, 
hvorfor det kan blive en god forretning at være helt 
ajour med de mange funktioner i Autotaks. Det kan 
man komme via AutoBranchen Danmarks kurser el-
ler ved at kontakte vores Autotaks-support. 

Man tilmelder sig nyhedsbrevet under samme fane, 
som man finder de øvrige tilbud målrettet lak- og ef-
termarkedet.

› LAK

› KARROSSERI

Adgang til miljøsupport
Hvis man er medlem af AutoBranchen Danmark, får 
man adgang til en supportfunktion hos ABAS Miljø-
service, der har specialiseret sig i rådgivning til virk-
somheder i autobranchen – især værksteder. Her er 
det vigtigt at kende til gældende lovgivning og be-
kendtgørelser.

Nicky Bobak er leder af AutoBranchen Danmarks Vi-
dencenter og fremhæver flere fordele ved at have 
adgang til en branchespecifik miljøsupport:

”Supporten er oplagt ved spørgsmål om især miljø-
regler, bekendtgørelser, ombygning, indretning og 
korrekt håndtering af kemisk affald. Kort sagt det me-
ste af det, som et moderne værksted skal have styr 
på”, siger Nicky Bobak. 

På abdk.dk finder man under 
fanen ’Eftermarked’ flere 
supportfunktioner og 
medlemsfordele. Det omfatter:

• Support til Autotaks
• KS 2000-certificering
• Miljøsupport
• Dokument til samarbejdsaftale mellem auto-

lakeringsværksted og reparationsværksted. 
• Guidelines til den gode lakopgørelse.
• Tilmelding til målrettet nyhedsbrev.
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Vores Autobranche sætter
fokus på den grønne omstilling

AF: Nicolai Fiil politisk konsulent & direktionsassistent i AutoBranchen Danmark

Når Vores Autobranche løber af stablen den 3. juni i 
Kolding vil den grønne omstilling være omdrejnings-
punktet. Det inkluderer blandt andet hvordan efter-
markedet kan tjene penge i fremtiden.  

Konferencen Vores Autobranche, som AutoBranchen 
Danmark og Motormagasinet skabte i 2019, bliver i år 
gentaget i et nyt koncept, hvor Bilbranchen og Dansk Bil-
brancheråd også er blevet inviteret ind som partnere. 

Selve konference vil ligesom sidste år begynde på 
hovedscenen og siden blive delt op i fagspor. Indled-
ningsvist vil AutoBranchen Danmarks adm. direktør, 
Gitte Seeberg, sammen med direktørerne fra Bilbran-
chen og Dansk Bilbrancheråd tale om de kommende 
års udfordringer for autobranchen. 

På hovedscenen vil et af højdepunkterne for efter-
markedet være direktør i Skorstensgaard, Anders 
Skorstensgaard. I sit oplæg vil han blandt andet tale 
om, hvordan de frie værksteder kan tjene penge på 
den grønne omstilling på kort og lang sigt. 

Anders Skorstensgaard vil også komme ind på, hvor-
dan han ser de frie værksteders rolle på den lange 
bane i en fremtid med færre fossildrevne biler og 
flere elbiler. 

Otte temaspor der dækker hele branchen
I løbet af dagen vil deltagerne have mulighed for at 
deltage i op til fire af de følgende spor. 
• Bliv opdateret på de seneste juridiske emner i 

branchen. 
• Hvor er pengene i den grønne omstilling  

(primært rettet mod bilforhandlere)
• Mangel på lærlinge og unge til uddannelserne i 

bilbranchen 
• Dæk og branchens forretningsmæssige  

udfordringer
• Konsolidering
• Retten til data 
• Digitalisering
• Servicekontrakter og loyalitet 

De fleste af temasporene er rettet mod alle dele af 
autobranchen og vil kigge på de kort- og langsigtede 
udfordringer og muligheder i branchen. AutoBran-
chen Danmark vil udover Gitte Seebergs indlæg på 
hovedscenen også være repræsenteret af juridisk 
chef Eylem Ünüvar, der vil fortælle om de aktuelle ju-
ridiske emner i temasporet om jura. 

Årets konference bliver afholdt på Comwell i Kolding 
den 3. juni fra 8-16:30. Fra 17:30-23 vil der være net-
værksmiddag. 

› SIDSTE NYT



Har du brug for ekspertrådgivning om eksempelvis 
miljøregler, ombygning, nybyggeri eller håndtering 
af kemisk affald?

Som medlem af AutoBranchen Danmark har du og 
din virksomhed adgang til supportfunktionen hos 
ABAS Miljøservice, der har specialiseret sig i råd-
givning til virksomheder i autobranchen – især med 
hensyn til værksteder. Her er det vigtigt at kende til 
gældende lovgivning og bekendtgørelser.

Nicky Bobak, leder og chefkonsulent i AutoBranchen 
Danmarks Videncenter, sætter lidt flere ord på sam-
arbejdet med ABAS Miljøservice.

“Det er vigtigt som autolakerer og værkstedsinde-
haver at være opdateret på gældende regler. ABAS 
Miljøservice er en af de stærkeste aktører på områ-
det, og derfor kan medlemmer trække på deres vi-
den”, siger Nicky Bobak fra AutoBranchens Viden-
center.

Sådan får du rådgivning om miljø, 
kemi og ombygning

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Her kan supportfunktion hjælpe
AutoBranchen Danmark og ABAS Miljøservice ar-
bejder sammen om at øge kvaliteten i branchen for 
autolak- og karrosseri. ABAS har over 30 års erfa-
ring i blandt andet at håndtere kemisk affald for auto-
branchen. Dertil kan ABAS hjælpe med:
• Miljøregler og bekendtgørelse.
• Spørgsmål til ombygning af værksted.
• Spørgsmål om nybyggeri.
• Korrekt opbevaring og videre håndtering af af-

fald – herunder håndtering af kemi.

Sådan kontakter du ABAS Miljøservice
ABAS Miljøservice har flere miljøkonsulenter ansat, 
som kan hjælpe dig videre med spørgsmål til blandt 
andet affaldshåndtering, indretning og lovgivning.
Ring på tlf. 97 47 38 85 og oplys, at du er medlem 
af AutoBranchen Danmark.

› MILJØ
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Henrik Fisker er en sjældenhed. Han står som bildesigner bag ikoner som 
Aston Martin DB9, BMW Z8 og en af verdens første rigtige plugin-hybridbiler 
Fisker Karma. Og så har han prøvet at miste alt i finanskrisen og bygge det 
hele op igen med sin helt nye el-SUV Fisker Ocean. I dag er bæredygtighed 
og biler på abonnement Henrik Fiskers entré ind i det 21. århundrede. Hør 
ham fortælle om sin rejse, om elbiler og om, hvordan han ser på de trends og 
tendenser, der vokser frem i bilindustrien de her år. 

Vi kan også præsentere en række andre spændende talere:
• Jens Otto Størup, direktør i Motorstyrelsen giver et blik ind i styrelsens 

prioriteter
• Sådan gør du dit værksted klar til el- og hybridbilerne ved Peter Jakobsen,  

uddannelsesansvarlig på Autobranchens Udviklingscenter
• Hvordan optimeres indtjeningen på at lave en skadet bil, vil AutoBranchens  

Videncenter køre workshops omkring

Deltagelse på Årsdagen er GRATIS. Dagen er for forhandlere både ny- og 
brugtvogn, autolakerere og samarbejdspartnere.

Se det foreløbige program og tilmeld dig på 
www.abdk.dk/event/aarsdag

AutoBranchen Danmark inviterer 
til årsdag den 24. september
Vi kan allerede nu løfte sløret for et spændende program med 
danske Henrik Fisker som hovedtaler. 

Foto: Niels Hejnfelt

I år lancerer vi 
fagsnakke som bl.a. 

henvender sig til 
autolakerere og 

karrosseriteknikere.
Læs mere på 

www.abdk.dk/event/aarsdag



Automatisk blandeanlæg 
fjerner farvefejl og sparer tid

AF: Henrik Nordstrøm kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

› LAK

Tid er penge. Men det er præcision også, når det 
handler om autolakering. Det er en af de primære år-
sager til, at Byens Bilpleje – på foreløbigt to centre – 
har valgt at investere i det såkaldte PPG Moonwalk-
anlæg.

Det er grundlæggende set et automatisk blandean-
læg, som skal fjerne risikoen for menneskelige fejl og 
samtidig frigive tid på lakværkstedet. Det fortæller 

Leon Clausen, som er koncernproduction-manager 
Paint hos Byens Bilpleje.

“Vi har haft Moonwalk-anlægget installeret i to af-
delinger i omkring en måneds tid nu. Vi kan alle-
rede nu se, at anlægget sparer tid og bekymringer 
for, hvorvidt den helt rigtige farve og proces ram-
mes og udføres korrekt”, siger Leon Clausen og 
fortsætter:
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“Det her anlæg går ikke i gang, før alle farver er pla-
ceret korrekt på linjerne i anlægget. Og dermed kan 
den ikke komme til at mikse farver forkert. Det løfter 
kvaliteten. Og så er det nemmere at håndtere end en 
manuel proces”.

Kan være en idé at undersøge
For René Thomsen, der er lakkonsulent hos Auto-
Branchen Danmark og tidligere selvstændig autola-
kerer, er det tydeligt at se, at der rykker mere auto-
matik ind hos autolakererne i de her år.

“Det er selvfølgelig en investering i den tungere ende 
at kaste sig over et anlæg lig PPG Moonwalk. Men 
vi ser en tydelig tendens til mere automatik. Det er 
selvfølgelig for at frigive mere tid, men også for at 
undgå, at noget skal omlakeres”, siger René Thom-
sen og tilføjer:

“Det er ikke unormalt, at nogle medarbejdere bru-
ger rigtig meget tid i blanderummet. Nu er det me-
ningen, at den tid kan bruges andre steder. Det kan 
være en fordel i en branche, som er enormt konkur-
rencepræget”.

Let opsætning
Moonwalk-anlægget er forbeholdt farver fra lakpro-
ducenten PPG. Indbygget er også en tablet-lignende 
computer, som autolakereren bruger til at sætte an-
lægget i gang med at blande. En automatisk streg-
kodelæser scanner hertil de relevante farver. Tilbage 
hos Leon Clausen lyder det:

“De fleste bruger diverse lakprogrammer i dag on-
line. Da Moonwalk-anlæggene blev sat op, fik de re-
levante medarbejdere en hurtig gennemgang af sy-
stemet. Jeg vil sige, at det er meget brugervenligt sat 
op, og at de enkelte steps hurtigt kan afkodes. Så vi 
er godt tilfredse indtil videre”.

Det er selvfølgelig en investering i 
den tungere ende at kaste sig over 
et anlæg lig PPG Moonwalk. Men vi 
ser en tydelig tendens til mere 
automatik
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Den revolutionære  

SATAjet X 5500
Dreamteamet: Nyt design med per-
fekt synkroniseret air flow-geometri i 
sprøjtepistol og dysesæt sikrer perfekt 
fordeling af materialet, optimeret for-
støvning og præcis vifteformet sprøjte-
billede. Alt dette kombineres med lavt 
materialeforbrug og en meget mere 
blød påføring ved reduceret støjniveau.

De to vifteformede sprøjtemønstre  for 
hver dysestørrelse tillader enten en 
større påføringskontrol eller øget påfø-
ringshastighed, samtidig kan dysesæt-
tet indstilles på forskellige temperaturer 
og luftfugtigheder.

FREMTIDEN  
HOS SATA STARTER MED EN

SATAjet X 5500 forklarende video  
www.sata.com/x5500io

SATA Nozzle Selector APP 
www.sata.com/nozzlefinder
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