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SKAD-virksomhederne fik nyttig viden af direktør Thomas
Krebs om sikkerhed og økonomi på info-aftenen hos Würth i
Kolding. (Foto: Kim Lesanner)

Så alvorligt kan man komme til skade ved arbejde med el- og hybridbiler, hvis man ikke har den rette viden og tager sine forholdsregler. (Foto: SKAD)

Tjekliste for indtjening

Elbil-kurser skal forhindre
svære forbrændinger
SKAD arbejder på at skabe efteruddannelse i skadeshåndtering af el- og
hybridbiler. Også indtjening og lærlingeoptag var på infomøde-programmet
hos brancheorganisationen.
Af Kim Lesanner

VIDEN Billeder af stærkt for-

brændte mennesker efter
arbejde med elbiler og anden elektricitet gjorde indtryk, da brancheorganisationen for lak- og karrosserivirksomheder, SKAD, forleden holdt fyraftensmøde
for medlemmerne hos samarbejdspartneren Würth i
Kolding.
Der hersker ifølge SKAD
ikke tilstrækkelig lovgivning på området, og hvad
gør værkstederne, når de
får en skadet elbil ind på
værkstedet, hvor korrekt viden om at gøre bilen strømløs kan betyde liv og død for
den enkelte mekaniker?
- Vi taler jævnstrøm med
400 volt og mange ampere,
hvor man ikke selv kan
trække hånden væk ved
stød eller redde en kollega,
uden at man har sikkerhedsudstyr på. Jeg har set
grimme skader – forsøg
med en pattegris og
bilstrøm viste, at den var
brændt helt igennem på
blot et minut. Og selv ved
mindre stød kan hjertet gå i
stå – hvor mange har en
hjertestarter på værkste-

Her er SKADs liste med spørgsmål, som værkstedsindehavere i
autobranchen bør stille sig selv i forbindelse med skadesarbejde for
hvert enkelt forsikringsselskab:
• hvor mange biler har du repareret for selskabet i de sidste 12
måneder?
• hvor mange penge har du tjent netto i det sidste kvartal ifm.
skader fra selskabet?
• hvor meget har dine lånebiler kostet i de sidste 12 måneder ifm.
kunder fra selskabet?
• hvor stor er andele arbejdsløn/reservedele/lak ifm. skader fra
selskabet i sidste kvartal?
• hvor meget rabat i kr./øre har du givet til selskabet i de sidste 12
måneder?
• hvor ligger selskabet ift. andre selskaber med timeløn/rabat etc.?
• sammenlign din økonomi mellem de forskellige selskaber du
arbejder for
• lær af bruge de rette argumenter ifm. forhandling
• reager hurtigt på økonomien

Dana – en a-kasse for selvstændige

Støvler, isoleringsmåtter, beklædning og håndværktøj skal være isoleret til 1000 volt er oplægget i
samarbejde mellem SKAD og Würth i en elbil-sikkerhedspakke. (Foto: SKAD)
det? lød det afskrækkende
fra direktør i SKAD, Thomas Krebs, der fortsatte:
- Men I kan ikke læne jer
tilbage og sige ”det gider vi
ikke røre ved” – for så kan I
lige så godt lukke butikken.
Elbilerne er her helt sikkert
i stort antal om blot få år.

korrekt – også reststrøm i
elektrolytterne – inden der
repareres. Men fejl kan ske,
og derfor arbejder SKAD og
Würth i fællesskab om at udvikle en komplet pakke med
gummi-sikkerhedsudstyr og
-værktøj til elbil-reparation.
Herunder også åndedrætsværn, da batteri-lækage kan
afgive ætsende gasser, samt
afskærmning og skiltning til
værkstedet.

Ifølge SKAD sker der elbil-arbejdsskader, som bliver dysset ned for at undgå
Arbejdstilsynets indblanding. Brancheorganisationen har således dialog med
både Industriens Uddannelser, AMU og tekniske
skoler om uddannelse, ligesom SKAD søger samarbejde med førende aktører i
Østrig og Tyskland. Også
Eurogarant involveres.

Hvordan gør man en skadet el- eller hybribil HELT strømløs – det er ikke altid nok kun at lukke for den
orange standard-hovedstrømledning. (Foto: SKAD)

Regneark til prisforhandling
Omkring
værkstedernes
økonomi kunne SKAD-direktør Thomas Krebs præsentere et nyudviklet regneark, hvori medlemmerne
kan fylde egne tal for at få
overblik over kostpriser på
reparationer holdt op mod
indtægter fra forsikringsselskaberne, der varierer.
- Når I sidder overfor en
taksator i en forhandlingssituation, skal I vide, at I altid
har med en dybt professionel
indkøber at gøre, der ved alt
om jer. Hvis I indtaster kon-

Komplet gummipakke
Rent praktisk handler det
om at afmontere strømmen

Med på infomødet hos SKAD var samarbejdspartneren 40-årige
Dana med 25.000 medlemmer, hvor områdechef Christina Duedahl
Jensen informerede om hjælp ved at tegne medlemskab: Hjælp
til dagpenge, hvis ægtefæller skal udtræde af virksomheden og
i forbindelse med salg eller lukning af virksomheden, herunder
varelager, værktøj med mere. Ti gode råd til selvstændigt erhvervsdrivende fra Dana lyder:
1 Husk at du kun har 10 måneder til at tjene din løn.
2 Husk at tage mindre løn end du tjener.
3 Husk at den pris du starter med at tage, også er den pris du ender
med at tage.
4 Husk at kunderne er vigtigere for dig, end du er for dem.
5 Husk at du er selvstændig - men ikke alene.
6 Husk at det ikke er nogen skam at have modgang.
7 Husk at gøre mere af det du er god til, og intet af det du ikke er
god til.
8 Husk at netværk ikke kun er for persontyper i smart tøj.
9 Husk at følge op på dine fakturaer, for de gør det ikke af sig selv.
10 Husk at bilag ikke selv kan huske, hvad de er brugt til.

sekvent i regnearket, kan I på
blot nogle uger få et kvalificeret overblik over, hvor den
halter med indtjeningen hos
nogle forsikringsselskaber,
lød det fra SKAD-direktøren.
Medlemmer i salen delte derefter gode råd om at sænke
kompressortrykket blot få
bar, hvilket kan give 10-15
procent besparelse på strømregningen, ligesom natsænkning af temperaturen 3-4
grader har betydning.
Vil være fordelsuddannelse
Thomas krebs informererede om status på trepartsaftalen, der skal sikre flere og
bedre lærlinge. Herunder at
SKAD har indstillet til forhandlingerne, at lak og karrosseri bliver del af de fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed
for en praktikplads, og hvor
arbejdsgiverne
belønnes

ekstra for at tage elever.
- Vi er i en situation, hvor
kun otte karrosseri-elever i
hele landet er i gang, og hvor
2-tals eksamenskriteriet har
betydet et frafald på en femtedel ansøgere. Så uddannelsesområdet er vigtigt,
hvis vi ikke skal opleve tilstande med udflaget arbejde
til udlandet, sagde direktøren.
I samme moment slog
Thomas Krebs et slag for Eurogarant standarden, som
SKAD-medlemmerne ejer i
fællesskab, og som gerne ses
udbredt til flere lak- og reparationsværksteder samt leverandører i branchen.
Tre bilimportører overvejer for tiden at tage Eurogarant ind, ligesom også en
stor forhandlerforening og
en stor forhandlerkæde er i
dialog med Eurogarant via
SKAD.

