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Trafiksikkerhed – et must ved reparation af trafikskadede biler 
 
 

Februar 2018 
Indledning 
 
Når en bil skades i trafikken, så skal denne repareres. Hertil er der ikke kun behov for fagfolk, men også det 
rette udstyr, uddannelse og naturligvis skadesdele, der gør det muligt at bringe bilen tilbage i den stand 
som bilen har været før skaden er sket. 
 
En bil, der repareres med skadesdele, der ikke har samme materielle egenskaber som de af bilfabrikken 
monterede, kan have fatale konsekvenser for bilens passagerer ved et fornyet uheld. Derfor har SKAD fået 
undersøgt og testet et lille udsnit af dele, der i dag anvendes til reparation af skader. Delene er en del af de 
dele, der er til rådighed via forsikringsselskabernes IT program ”Autotaks/forsi”, hvori de er blevet udtaget 
af programdelen ”Autoflex”. 
 
Testen er gennemført af det anerkendte og uafhængige danske FORCE Technology prøvningslaboratorium i 
Brøndby. Den af FORCE udarbejdet rapport har givet anledning til at forfatte dette oplæg til en kvalitets-
standard indenfor alternative skadesdele. 
 
Alternative skadesdele er sund fornuft, så længe disse ikke påvirker sikkerheden og værdien i bilen. Desu-
den bidrager alternative skadesdele til den frie konkurrence og forhindrer monopollignende tilstande. 
 
 
Grundlag for oplægget 
 
SKAD er en brancheorganisation, der blev grundlagt i 1907. Medlemmerne omfattede gennem årene køre-
tøjs- og karrosseribyggere, og specielt en del af de værksteder der både reparerer og lakerer trafikskadede 
biler. 
 
I mange år har trafiksikkerhed og korrekt reparation spillet en stor rolle hos SKAD. Specielt det store sikker-
hedsfokus i den internationale organisation AIRC International, der siden 80’erne tilbyder Eurogarant kva-
lietsstandarden for lakerings- og karrosseriarbejde (airc-int.com, eurogarant.dk), har haft stor betydning for 
SKAD’s arbejde. SKAD’s direktør, der er uddannet ingeniør, har i over 25 år haft sit virke i den danske og 
udenlandske bilbranche, og har dermed medvirket til de undersøgelser og udgivelser SKAD har stået for 
gennem tiden. 
 
Med baggrund af det europæiske og internationale samarbejde har SKAD sat i 2010 stor fokus på korrekt 
reparation, hvilket har haft stor betydning for den danske bilbranche og forsikringsverden. Her i blandt har 
SKAD også haft fokus på alternative skadesdele, der af mange værksteder er blevet anfægtet som værende 
af ringe kvalitet. SKAD har derfor valgt at involverede FORCE Technology, for at sikre en uafhængig afprøv-
ning og rapportering af forhold. 
 
Det skal understreges at SKAD som repræsentant af de frie værksteder ikke har nogen form for økonomisk 
interesse i dele eller forbindelse til bilproducenter, men arbejder ene og alene for at frie skadesværksteder 
kan levere gode og sikre biler efter reparation.  
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Oplæg til standardisering af alternative karrosseridele 
 
Udarbejder af Ing. Thomas Krebs. 
 
 

At køre i en sikker bil er altafgø-
rende ved reparation af trafik-
skadede biler. Der anvendes 
mange ressourcer til at udvikle 
mere sikre biler, blandt andet 
ved at arbejde målrettet med 
friholdelse af passagerområdet 
for crashenergi.  
 
Konstruktionen af karrosseriet 
er nøje udregnet for at kunne 
bortlede crashenergi ved påkør-

sel, samt udløsning af airbags og selestrammere indenfor msek områder. En hver ændring af karrosseriets 
egenskaber, her i blandt anvendelse af ikke afprøvede og godkendte skadesdele, kan have store konse-
kvenser for passagersikkerheden. Derfor er det væsentligt at fastsætte en klar standard for hvordan alter-
native skadesdele, der anvendes til reparation af trafikskadede biler, bedømmes. 
 
I dag findes der ingen kriterier for hvordan alternative skadesdele bedømmes, og samtidigt er der stor fo-
kus på pris hos den part, der betaler for reparationen. 
 
De nye NCAP normer tager også hensyn 
til personpåkørsel, specielt i byområder. 
Derfor er specielt de forreste dele, så 
som kofanger, motorhjelm og forskær-
me udviklet og fremstillet til at kunne 
optage personens energi ved påkørsel, 
hvilket mindsker faren for store person-
skader. 
 
Samtidigt er det væsentligt, hvordan de 
anvendte dele reagerer over tid, både i 
nedbrydnings- og korrosions sammen-
hæng, da crashevnen over tid kan mind-
skes. 
 
For karrosseriværksteder har det stor betydning, at dele er nemme at montere og kundereklamationer kan 
undgås, da disse forhold betyder meromkostninger for reparatøren, som reparatøren ikke får dækket af 
den betalende part. 
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1. Definition 
a. Alternative skadesdele fremstilles af tredjeparts 

virksomheder, der ikke leverer dele til bilproducen-
ten. OEM omfatter de deleproducenter, der produ-
cerer dele for bilfabrikanten, men kan også produ-
cere tilsvarende dele og sælge dem under andet 
navn. OE omfatter originale dele solgt af bilprodu-
centen. 

b. Skadesdele defineres som de dele, der omfatter bi-
lens ydre. Herunder tæller f.eks. kofangere for og 
bag, tværvanger for og bag, skærme for og bag, 
motorhjelm, bagklap, paneler og stolper, samt i vis-
se tilfælde langsgående vanger og for/bagplade. 

c. De under pkt. b nævnte dele er såkaldte passive dele uden egentlig aktiv mekanisk, hydrau-
lisk eller elektrisk funktion. Deres udformning og materialeegenskaber har til formål at 
forme bilens ydre, samt at sikre bortledning af crashenergi og korrekt udløsning af airbags 
og selestrammere mv. 
 
 

2. Trafiksikkerhedsmæssige faktorer 
a. Skadesdele har ud over visuelle egenskaber en stor be-

tydning for crashenergifordeling ved påkørsel eller per-
sonpåkørsel. 

b. Frontpartien på bilen omfatter dele, der er udviklet til at 
sikre imod fatale personskader ved påkørsel. Derfor er 
f.eks. motorhjelm, kofanger og forskærme fremstillet af 
materiale og har et design, der tilgodeser dette krav. 
Kravet er også defineret i NCAP. 

c. Plastdele, så som kofangere, skal kunne modstå store temperatursvingninger og luftfugtig-
hedssvingninger. Ringe plastkvalitet kan påvirke både styrkemæssige forhold, såvel som fø-
re til splintring af plastmateriale og dermed øge muligheder for alvorlige personskader. 
 
 

3. Formål med denne standard 
a. At reparere biler efter en skade skal foretages med hensynstagen af crashegenskaber og 

trafiksikkerheden. Dele af ringere kvalitet kan have væsentlig betydning for de crashe-
genskaber, som bilproducenten har tilført bilen. Der tages udgangspunkt i NCAP crashtest 
data og EU-typegodkendelsesbeskrivelser vedrørende de under pkt. 1 nævnte dele. 

b. At sikre en tilsvarende montage af alternative skadesdele som ved OE-dele. 
c. At sikre korrosionsegenskaber svarende til dem ved OE-dele. 
d. For at undgå kundereklamationer med baggrund i dele der ikke passer eller korroderer. 

 
 

4. Kvalitetstest 
a. Kvalitetstests skal udføres af anerkendte prøvningslaboratorier for at kunne anerkendes. 

Anerkendte prøvningslaboratorier er blandt andet anført i Færdselsstyrelsens synsvejled-
ning. 
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b. Test af dele skal omfatte materialekomposition, materialestyrke (stålstyrke), herunder 
trækstyrke og decelerationsabsorberende evne, korrosionsegenskab, farveændring ved 
ekstern klimapåvirkning, pasform og geometri, 
crashegenskab og produktionsfinish. Ved plastdele 
skal dele påvirkes mekanisk ved temperaturer på -
20 gr. C og +30 gr. C for at konstatere splintrings-
fare.  

c. Pasform og geometri sammenlignes med OE-dele, 
for at sikre pasform og monteringsnemhed. Mon-
teringspunkter, beslag, hulstørrelser skal opmåles 
ved hjælp af 3D-laserscanning for både placering og dimension. 

d. Delens udseende og overfladekvalitet undersøges og sammenlignes med OE-dele. 
e. Delens overflade undersøges for modtagelsesevne af relevant spartel og lakeringsproduk-

ter, der anvendes på værksteder. 
f. Delene prøves monteret på bil, for at undersøge monteringstid og tilpasning i sammenlig-

ning med OE-dele. 
 
 

5. Kvalitetsmærkning 
a. Delene udstyres med certifikat, der direkte kan henføres til delen gennem nøje beskrivelse 

af delen, herunder kendemærker af både producent og fabrikationsnummer. 
b. Delene udstyres på certifikatet med følgende kvalitetsbeskrivelser: 

 

Område Crashsikkerhed Korrosion Montering Materiale 

Områdetal 1 2 3 4 

 
Som udgangspunkt tages OE egenskaber, som betegnes som følgende: 
1/2/3/4 
 
Bedømmelsen går ud fra følgende vægtning: 
 = OK 
 = Middel 
 = Lav 
 
Her et eksempel for mærkning af en alternativ skadesdel: 
1/2/3/4 
 

 
6. Kendetegningspligt 

a. Deleleverandører har pligt til at kendetegne dele med den respektive kvalitetsmærkning, 
når der er tale om alternative dele. Der skal kunne fremvises afprøvningsrapporter, som 
dokumenterer gennemførelse af for oven nævnte tests og afprøvninger. Rapporterne skal 
være udformet af et anerkendt prøvningslaboratorium (pkt. 4a). 

 
 
 


