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Dansk Bilbrancheråd: Hos 
Dansk Bilbrancheråd hilser  
vi en ny håndbog fra Tek-
nologisk Institut om repa-
ration og servicering af el- 
og hybridbiler velkommen. 
Desværre er omtalen af bo-
gen fejlagtig.

I sidste uge blev Kjeld 
Nørregaard fra Teknolo-
gisk Institut i Motor-maga-
sinets digitale udgave taget 
til indtægt for denne over-
skrift: ”Kun mærkeværk-
steder bør lave elbiler”. 

Vi går ud fra, at der er tale 
om en misforståelse, fordi 
hvis ikke der er tale om en 
misforståelse, så har Tekno-
logisk Institut et problem. 

I omtalen i Motor-maga-
sinets trykte og digitale ud-
gave står, at ”som udgangs-
punkt bør opgaver med 
drivlinje og batteri i el- og 
hybridbiler kun udføres af 
mærkeværkstederne. Det 
konkluderer Teknologisk 
Institut i en ny håndbog 
kaldet ’El- og hybridbiler – 
Sikkerhed ved reparation 
og vedligehold”.

Konkurrenceforvridning
Teknologisk Institut er en 

delvist offentligt finansie-
ret organisation og bør 

som sådan være upartisk i 
enhver henseende. Hvis 
Teknologisk Institut står på 
mål for ordlyden i Motor-
magasinet, er der tale om 
konkurrenceforvridning af 
markedet til fordel for 
mærkeværkstederne og 
ulempe for de mærkeuaf-
hængige værksteder.

For naturligvis reparerer 
de mærkeuafhængige værk-
steder også el- og hybridbi-
ler, og det gælder også kom-
ponenter som drivlinje og 
batteri. Der er tale om en bil 
– ikke en rumraket.

De mærkeuafhængige 
værksteder er kendt for at 

kunne reparere biler uan-
set mærke og teknologi. 
Gennem de sidste 100 år 
har de frie værksteder med 
stor succes fulgt med den 
teknologiske udvikling, og 
det talent omfatter også 
drivmidler. Det vil sige, at 
de mærkeuafhængige 
værksteder også reparerer 
el- og hybridbiler, og det 
gælder uanset fabrikatet.

Selve håndbogen er som 
helhed en udmærket og in-
formativ tryksag bortset 
fra en fejl på side 9. Her 
står, at ”Fabrikantens eget 
værksted bør udføre føl-
gende arbejde:”

Her burde naturligvis ha-
ve stået: ”Kun værksteder 
med de nødvendige kvalifi-
kationer bør udføre følgen-
de arbejde:”

Arbejdet, som sætningen 
henviser til, er:

• Alle problemer relate-
ret til højvoltsbatteriet 

• Servicering af DC/DC-
konvertering, som oplader 
12V batteriet 

• Højeffekt-inverteren, 
der regulerer elmotorens 
omdrejningshastighed 

• Fysiske reparationer 
nær højvoltsbatteriet eller 
ledninger hertil/fra 

• Alle tegn på defekter og 
funktionsfejl i den elektri-
ske drivlinje eller dennes 
komponenter, herunder 
brand eller overophedning

Til orientering er der 
blandt Dansk Bilbranche-
råds godt 1.800 medlem-
mer adskillige værksteder, 
som har de nødvendige 
kvalifikationer til at repa-
rere el- og hybridbiler uden 
fare for at slå hverken bil 
eller mekaniker ihjel.

Klaus Krabbe
Kommunikationschef,
Dansk Bilbranche Råd

Konkurrenceforvridning!
Også Dansk Bilbrancheråd er utilfreds med håndbog fra Teknologisk Institut.

I sidste uge bragte Motor-magasinet en artikel, som har fået en række aktører i 
autobranchen op af sæderne. Artiklen omtalte en ny håndbog fra Teknologisk 
Institut, hvori det blev konkluderet, at det overvejende bør være bilfabrikanter-
nes egne værksteder, der udfører opgaver på elbiler. Den udmelding vækker be-
stemt ikke begejstring hos de frie værksteder. Her bringer vi indlæg fra tre af re-
præsentanterne, Dansk Bilbrancheråd, AUTIG og SKAD. 

Håndbog skaber debat

SKAD: Med stor interesse 
læste vi artiklen i Motor-
magasinet nr. 12 side 16 
om en konklusion fra Seni-
or Projektleder Kjeld Nør-
regaard, Teknologisk Insti-
tut. I artiklen beskrives det 
nærmest, at frie værkste-
der ikke efteruddannes i 
den nye teknologi, som el- 
og hybridbiler indeholder. 
Der afholdes, så vidt det er 
SKAD bekendt, løbende 
kurser for frie værksteder i 
håndtering af el- og hybrid-
biler. Sågar ophuggervirk-
somheder har gennemgået 
sikkerhedsmæssige kurser. 
Flere frie værksteder har 
specialiseret sig på el- og 
hybridbiler, så man kan 
matche behovet hos kun-
derne, og der kommer lø-
bende flere til.

Det er godt med vejlednin-
ger, og det er godt med infor-
mation, og vi byder også vej-
ledningen fra I-Bar velkom-
men. I SKAD har vi i skade-
branchen haft stor fokus i 
flere år på el- og hybridbiler, 
da vores værksteder ikke 
kun skal servicere men også 
skadehåndtere bilerne. Der-
for findes der i SKAD stor vi-
den på området. 

Vi vil i denne sammen-
hæng gøre opmærksom på, 
at et SKAD-medlem, der er 
Eurogarant certificeret 
skadeværksted samt Årets 
karrosseriværksted 2015, 
kun få kilometer væk fra 
Teknologisk Institut i År-
hus, håndterer Tesla biler 
uden problemer, og her ta-
ler vi avancerede skader 
med højrisiko håndtering. 
Også flere andre SKAD-
medlemmer håndterer 
kommunebiler, der er dre-
vet af el.

Når en skadet el- eller hy-
bridbil stilles ud i gården til 
et værksted, så er det vig-
tigt, at forholdsreglerne er 
i orden. 

SKAD har i flere år efter-
lyst en klar lovgivning, da 
stærkstrømsreglementet 
ikke tager hensyn til el- og 

hybridbiler. Heller ikke Ar-
bejdstilsynet er til særlig 
megen nytte, når talen fal-
der på el- og hybridbiler. 

Behov for efteruddannelse
SKAD vil også gøre op-
mærksom på Rescue Guide 
for redningspersonale, 
som kan erhverves hos Er-
hvervsskolernes Forlag un-
der ISBN 978-87-7082-
220-6. Vi kan også henvise 
til bogen IA-HEV – Hybrid 
& Electric vehicle, udgivet 
af ieahev.org. Desuden har 
vi et tæt samarbejde med 
vores tyske søsterorganisa-
tion ZKF, der har stor eks-
pertise på el- og hybridbil-
sområdet.

Vi er enige i, at branchen 
generelt har behov for ef-
teruddannelse, ikke 
mindst på sikkerhedsom-
rådet. Der er fortsat for-
hold, som ikke er inklude-
ret i de kurser, som nogle 
skoler afholder. I denne 
sammenhæng henviser vi 
til de mange artikler, vi har 
skrevet omkring udfor-
dringerne og ikke mindst 
fare ved at håndtere 
400VDC, som kan slå en 
person ihjel på millisekun-
der. Ikke at forglemme ud-
vikling af farlige dampe fra 
nogle typer batterier. Hel-
digvis er der sket meget, si-
den de gamle C1’er blevet 
bygget om til el, som slet 
ikke kunne modstå påkør-
sel.

Afslutningsvis vil vi gøre 
opmærksom på, at vi har 
den opfattelse, at Teknolo-
gisk Institut er en neutral 
aktør i branchen og ikke 
gør forskel på branchens 
virksomheder. Det vil klæ-
de Teknologisk Institut at 
forblive i en uvildig rolle og 
forholde sig neutralt til den 
frie konkurrence.

På vegne af Sammen-
 slutningen af Køretøjsbyg-

gere og Autooprettere
 i Danmark (SKAD), 

direktør Thomas Krebs

Elbiler klares � nt 
på frie værksteder
SKAD går i rette med ny håndbog fra 
Teknologisk Institut.

DEBAT

- Teknologisk Institut bør forblive i en uvildig rolle og forholde sig 
neutralt til den frie konkurrence, udtaler Thomas Krebs, SKAD

DEBATDEBAT

Af Henrik Nordstrøm Mortensen

STRØM I takt med, at der bli-

ver solgt flere el- og hybridbi-

ler, skal værkstederne også i 

stigende grad håndtere høj-

voltsbatterier og store strøm-

styrker. Men som udgangs-

punkt bør opgaver med driv-

linje og batteri i el- og hybrid-

biler kun udføres af mærke-

værkstederne. Det konklude-

rer Teknologisk Institut i en ny 

håndbog kaldet ’El- og hybrid-

biler – Sikkerhed ved reparati-

on og vedligehold’, der er la-

vet for Industriens Brachear-

bejdsmiljøråd. 

Kjeld Nørregaard der er se-

nior projektleder fra Trans-

port og Elektriske Systemer 

ved Teknologisk Institut er en 

af hovedforfatterne bag hånd-

bogen. Han sætter lidt flere 

ord på:
- Vi ved, at mærkeværkste-

derne uddanner sine folk til at 

håndtere specifikke el- og hy-

bridbiler. Det betyder, at de 

som udgangspunkt har kend-

skab til bilernes høje spæn-

ding og risikoen ved at hånd-

tere bilernes systemer forkert, 

fortæller Kjeld Nørregaard.

Den nye håndbog gennem-

går på 18 sider flere afgøren-

de elementer i håndteringen 

af de strømfyldte køretøjer. 

Det gælder både med hensyn 

til definitionen af de forskelli-

ge typer af el- og hybridbiler, 

der findes, og det drejer sig 

især om både forholdsregler, 

farer og bugsering af den type 

biler. Dertil kommer Teknolo-

gisk Institut også en anbefa-

linger til sikkerhedsudstyr. Og 

grunden til, at håndbogen er 

meget detaljeret skyldes iføl-

ge Kjeld Nørregaard, at man-

ge allerede uddannede meka-

nikere ikke har kendskab til til 

faren ved batterier og elektri-

ske drivlinjer:
- Et problem er blandt an-

det, at meget få og potentielt 

farlige komponenter på el- og 

hybridbiler er standardisere-

de. Og standardværktøjer til 

målinger og lignende på el- og 

hybridbiler giver ikke nød-

vendigvis en retvisende vej-

ledning, siger projektlederen 

og tilføjer:

- Derfor fylder sikkerheds-

delen og beskrivelsen af for-

skellige farer en hel del i hånd-

bogen. Vi lægger en klar sik-

kerhedsvinkel på det, fordi vi 

taler om tusindvis af ampere, 

der er yderst farligt.

Kjeld Nørregaard fortæller 

dertil, at Teknologisk Institut 

har arbejdet med køretøjer i 

mere end hundrede år og ind-

gående med elbiler siden 

2008, og at håndbogen byg-

ger på instituttets egen viden 

og erfaringer kombineret 

med kendskab til værksteds-

kulturen fra en lang række 

værksteder, som instituttets 

ansatte løbende besøger. Der-

til også fra en lang række for-

søg og undersøgelser, som in-

stituttet selv har gennemført.

- Derfor kan vi også konklu-

dere, at mekanikerne på især 

ældre elbiler, altså de elbiler 

som efterhånden er værk-

stedstrængende, ikke kan reg-

ne med, at de elektriske syste-

mer ligner dem, man finder 

på de nyeste elbiler, siger 

Kjeld Nørregaard.

Frakoblinger øves

På erhvervsskolerne er man 

meget bevidste om de risici, 

som er forbundet med el- og 

hybridbiler. Især det faktum, 

at en forkert kan håndtering 

af kabler, batterier, lade-

kabler og lignende kan bety-

de voldsomme stød og i vær-

ste fald dødsfald. Sådan ly-

der det fra Carsten Garbers, 

der er faglærer på Aarhus 

Tech og så underviser i net-

op håndteringen af el- og 

hybridbiler. Han fortæller, at 

man på hans uddannelse har 

to kurser i håndteringen af 

bilerne. Et som er meget ba-

salt og et andet, som er det 

mest udbredte, og som iføl-

ge Carsten Garbers over én 

uge klæder eleverne godt 

på.
- Vi gennemgår på både et 

teoretisk og et praktisk plan, 

hvordan biltyperne funge-

rer. Det gælder også i for-

hold til opbyggelsen af bat-

terier, spændingstyper, 

jævnspænding og veksel-

spænding, komponenter og 

kabler, forklarer faglæreren 

og tilføjer:
- Det praktiske består i, at 

vi udfører en række frakob-

lingsprocedure, der giver en 

fint indblik i, hvordan batte-

rier afbrydes, og hvordan 

eleverne sikrer, at de kun be-

rører og håndterer ledninger 

og komponenter, de har fået 

undervisning i at beskæftige 

sig med. Dertil giver det for-

håbentlig også en klar be-

vidsthed om, hvornår man 

skal holde sig væk, siger Car-

sten Garbers.

”Don’t touch orange”

Faglæreren har som ud-

gangspunkt to sætninger, 

han gentager over for ele-

verne så ofte, han næsten 

kan komme til det. Den ene 

sætning hedder: ”Følg fa-

brikantens anvisning”. Den 

anden hedder ”Don’t touch 

orange”. Faglærerne uddy-

ber:
- De mest grundlæggende 

sikkerhedsforanstaltninger 

tages ganske enkelt ved at 

følge den konkrete produ-

cents forskrifter. Det siger 

jeg for at sikre, at man ikke 

bare tager den elektriske 

opbygning i en Toyota og så 

automatisk tror, at samme 

fremgangsmåde kan bru-

ges på en e-Up, fortæller 

Carsten Garbers. 

- Jeg pointerer også, at 

eleverne skal holde sig fra 

de orange kabler. Det er 

nemlig de kabler, som viser, 

at man har med højspæn-

ding at gøre. Så på den må-

de underviser vi dem i ikke 

at blive dræbt, fortæller 

Carsten Garbers. 

Tilbage hos Kjeld Nørre-

gaard fra Teknologisk Insti-

tut lyder det dog:

- Man skal dog passe på 

med alene at stole på den 

orange farve. Hvis man ba-

re går nogle få år tilbage i 

modelrækkerne på elbiler, 

kan man ikke være sikker 

på, at højspænding er af-

mærket med orange. Det er 

her, manglen på standardi-

sering kan blive fatal. Med-

arbejdere, der selvstæn-

digt skal arbejde med bat-

terisystem eller elektriske 

drivlinjekomponenter, 

skal hvert år gennemgå et 

L-AUS kursus med fokus på 

elektrisk sikkerhed, når 

der arbejdes under spæn-

ding, forklarer Kjeld Nør-

regaard.

Går sjældent galt

Begge eksperter svarer 

dog, at det er meget sjæl-

dent, at mekanikere og an-

dre er kommet til skade i 

forbindelse med håndte-

ringen af elbiler. Kjeld Nør-

regaard oplever dog stadig 

lidt en på alle måder uhel-

dig værkstedsånd med 

hensyn til strøm og batteri-

er:
- Vi oplever altså af og til, 

at det nærmest er en slags 

manddomsprøve blandt 

lærlinge at kortslutte bat-

teriet på værkstedbiler. Og 

selv om mekanikere måske 

i flere år har arbejdet med 

konventionelle biler, må 

det ikke blive en sovepude i 

forhold til el- og hybridbi-

ler. For som vi understre-

ger i håndbogen, er der ta-

le om et helt andet og, hvis 

arbejdet udføres forkert, 

farligt job, siger Kjeld Nør-

regaard.
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Sådan skal værksteder 

håndtere elbilerne
En ny håndbog fra Teknologisk Institut konkluderer, at det overvejende bør være 

bilfabrikanternes egne værksteder, der udfører opgaver på elbiler. Men selv her er 

der tvivl om afgørende sikkerhedsprocedurer.

Kjeld Nørregaard er en af hovedforfatterne bag håndbogen ’El- 

og hybridbiler – Sikkerhed ved reparation og vedligehold’. Heri 

anbefaler Teknologisk Institut, at mærkeværksteder alene bør 

håndtere gængse arbejdsopgaver i forbindelse med el- og hybrid-

biler.

El- og hybridbiler kan være en potentiel farlig arbejdsopgave for mekanikere. Derfor har Teknologisk Institut lavet en ny håndbog med 

grundlæggende sikkerhedsprocedurer og risici.

På Aarhus Tech arbejder man som udgangspunkt efter devisen ”Don’t touch orange” med reference 

til de kabler, der viser, at der er tale om højspænding. Hos Teknologisk Institut understreger man 

dog, at man især på ældre elbiler ikke kan regne med, at højspændingskabler er markeret med 

orange.

Klaus Krabbe, kommunikationschef i Dansk Bilbrancheråd.

AUTIG: Overskriften ”Kun 
mærkeværksteder bør lave 
elbiler” på Motor-magasi-
nets netavis den 4. april 
fremkalder hovedrysten i 
AUTIG, men det er ordval-
get i en ny håndbog fra In-
dustriens Branchear-
bejdsmiljøråd, der ligger til 
grund for miseren, siger di-
rektør Frank R. Hansen fra 
AUTIG. 

 I håndbogen, som 
blandt andre Bilbranchen 
under DI står bag, deler 
man arbejdsopgaverne op 
efter hvad ”lokale værkste-
der” og ”fabrikantens egne 
værksteder” kan, og den 
opdeling giver så anled-

ning til overskriftens fejl-
konklusion.

De uafhængige værkste-

der bliver endnu engang 
forsøgt nedvurderet, men 
på helt forkerte præmis-
ser. I de seneste år har 
mange mekanikere fra 
uafhængige autoværkste-
der været på kurser i repa-
ration af elbiler. Og det er 
en uddannelsesopgave, 
som både fortsætter og 
vokser i takt med, at mar-
kedet udvikler sig.

 I forhold til den besked-
ne bestand af el- og hy-
bridbiler, der kører på de 
danske veje, kan relativt 
mange værksteder i dag 
tilbyde reparation og ved-
ligeholdelse af disse bilty-
per og flere mekanikere er 

løbende under uddannel-
se.  

Vejledningen fra Indu-
striens Branchear-
bejdsmiljøråd giver med 
den upræcise opdeling af 
værkstederne ikke en ob-
jektiv analyse af de aktuel-
le vilkår, men får karakter 
af et branchepolitisk parts-
indlæg om opgaveforde-
lingen mellem uafhængi-
ge værksteder og mærke-
værksteder.

Frank R. Hansen,
direktør, AUTIG

Håndbog er et mest et partsindlæg
Uheldig generalisering kaster skygge over ny vejledning om reparation af el- og 
hybridbiler, mener AUTIG.

Frank R. Hansen, direktør, 
AUTIG.


