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sikre bilskadereparasjoner?
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Presentasjon av 
arbeidsgruppen og resultatene 

av arbeidet



Arbeidsgruppen

Ola Undheim, Statens vegvesen Region vest

Leif Magne Halvorsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Tore Lillemork, Bilimportørenes Landsforening 

Arnold Nybo, Bertel O. Steen, Peugeot DS Citroën

Oddbjørn Labråten, Volvo Car Norway

Arne Solum, Bilskadekontoret, Finans Norge Forsikringsdrift

Thor Søberg, Eika Forsikring

Vidar Brustad, If Skadeforsikring

Kristian Feiring, Møller Bil Skadesenter

Trond Furuli, Skade og Lakk AS

Tor Simonsen, Norges Bilbransjeforbund



2009



KRAV TIL VERKSTEDENE

✓Tilgang til- og bruk av 
bilprodusentenes
reparasjonsmanualer

✓Krav om riktig kompetanse og 
utstyr



KRAV TIL VERKSTEDENE

✓Krav om dokumentasjon



To forskriftsendringer
1. Kjøretøyforskriften § 7-2



To forskriftsendringer
2. Verkstedforskriften § 12



Dokumentasjon av skadereparasjoner

Ola Undheim, Statens vegvesen Region vest

Vidar Brustad, If Skadeforsikring



Forskriftsendringer fra 2014

Både Kjøretøyforskriftens § 7 og Verkstedforskriftens § 12 
ble endret fra 1. januar 2014:

– Klarere definisjon av hva som er omfattende skade 

– Presisering av at man skal reparere i henhold til fabrikantens 
anvisninger og faglig anerkjente reparasjonsmetoder

– Klarere krav om dokumentasjon for utført reparasjon

● Det skal dokumenteres at reparasjon etter omfattende skade er 
utført:

– i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse 
foreligger

– etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder.
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Eksterne retningslinjer med utgangspunkt i 
forskriftsendringene

● Det er utarbeidet retningslinjer for å hvordan forskriftsendringen 
skal forstås, og disse er sendt ut til alle bil- og 
bilskadeverkstedene

● Retningslinjene ligger også på http://sikrebilreparasjoner.no/
under «krav til verkstedene»

● De beskriver blant annet:

– hvordan forskriftene skal forstås 

– hva som er minimumskravene  

– hvordan forskriftene vil bli fulgt opp med tilsyn av Statens 
vegvesen. 
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Eksterne retningslinjer - oppsummert

● For kjøretøy med omfattende skade skal det dokumenteres at 
reparasjonen av skaden er utført i henhold til kjøretøyprodusentens 
anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente 
reparasjonsmetoder.

● Dokumentasjonen må minst inneholde:

– Målebrev/nødvendig oppmåling i forhold til karosseri/ramme 

– Hjulstillingskontroll/4-hjulsmåling. 

– Bilder som viser reparasjonsprosessen steg for steg. 

● Dokumentasjonen må også inneholde en egenerklæring for det utførte 
arbeidet. Egenerklæring og øvrig dokumentasjon i tråd med 
forsikringsselskapenes krav godtas som tilstrekkelig.

● Dokumentasjonen må oppbevares/lagres i minst 5 år og kunne 
fremlegges for Statens vegvesen ved tilsyn.
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Informasjonsfolder
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● Det er utarbeidet en enkel 
informasjon som vil bli sendt ut 
elektronisk til alle verkstedene

● Viser blant annet eksempler på 
hvordan man kan dokumentere 
med bilder



Status i dag for reparasjon av biler med 
omfattede skader

● Få verksteder følger opp dette iflg tilsynsseksjonene i regionene

● Mange verksteder reparerer på «gammel måte» uten hensyn til 
endringer i materialbruk, sammenføyningsteknikk og utstyrskrav

● Flere kjøretøy må repareres påny 
fordi reparasjonen er utilfredsstillende
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Reparasjon av biler med omfattede skader

● Hva kan bransjen gjøre:

– Kun benytte verksteder som oppfyller kravene til reparasjon av 
omfattende skade

– Sjekke ut at egne verksteder oppfyller kravene til reparasjon av 
omfattende skade

– Kun selge skadde/innløste kjøretøy til godkjente verksteder 
med kompetanse for slike reparasjoner

– Prioritere opplæring og kompetanseheving hos 
bilskadereparatørene
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Reparasjon av biler med omfattende skader

• Hvorfor bruke reparasjonslitteratur og dokumentere ?

1. Reparasjon bli rett utført, Sikkerhet.

2. Dokumentere reparasjon i forhold til reklamasjon og ansvar

3. Skape tillitt til kunder som har skade på sin bil

4. Verdiforringelse / salgslyte

• Hva om det ikke foreligger reparasjonslitteratur, trenger vi å dokumentere da ?

• Selvfølgelig skal vi det, på lik linje som om det finnes reparasjonslitteratur



ENKEL BILDEDOKUMENTASJON



Reparasjon av biler med omfattende skader

• Hva om dere mener at reparasjonslitteraturen er feil, og dere mener reparasjonen kan utføres på en annen 

måte ?

• Hvordan dokumentere biler som har vært kondemnert og bygget/reparert opp igjen ?

• Hvilke erfaringer har vi med dokumentasjonen fra verkstedene?

1. God

2. Bra

3. Dårlig

• Kontroller foretatt av Statens Vegvesen





UTLEVERING ETTER REPARASJON



Arbeidsgruppens øvrige arbeid





Krav til 
bilskadeverksteder som 
underleverandør

Seriøse 
underleverandører



Informasjons-
materiell



Omsetning-
og håndtering av
høyenergibatterier



Grunnkurs i 

sikre bilskadereparasjoner



www.sikrebilreparasjoner.no



…er det behov for å videreføre 
arbeidet?…



Teknologiutvikling og kompetansebehov



Skadekompleksitet





...ja, det er behov for å 
videreføre arbeidet...



...men det er samtidig viktig å 
registrere at fokuset på 

sikkerhet-, og 
oppdagelsesrisikoen, er større…



Fiktiv overskrift fra Skade/lakkonferansen 2011



Ekte overskrift fra 2018



Tilbakekalling av verkstedgodkjenning - manglende 
dokumentasjon av omfattende skadereparasjon



Hvorfor prioriterer Statens vegvesen/Vegdirektoratet 
arbeidet med sikre bilskadereparasjoner?

Henning Harsem
Avdelingsdirektør Seksjon for tilsyn og kontroll
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Hvorfor prioriterer Statens vegvesen arbeidet 
med sikre bilskadereparasjoner?



Nullvisjonen
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NTP – Nasjonal transportplan
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10. Transportsikkerhet
Regjeringen legger visjonen om null drepte og
hardt skadde i transportsektoren til
grunn for transportsikkerhetsarbeidet.

Hovedmål:
En visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren.

Regjeringen vil:
• Redusere antall drepte og hardt skadde i 

vegtrafikken til maksimalt 350 innen 2030
• Opprettholde og styrke sikkerhetsnivået 

innen jernbanetransport, sjøtransport og 
luftfart

• Unngå ulykker med akutt forurensning



Nasjonale mål for transportpolitikken
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Nasjonalt mål for transportpolitikken

Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og 
fremmer regional utvikling.

Fire hovedmål:

1. Framkommelighet og regional utvikling

2. Trafikksikkerhet

3. Miljø

4. Universell utforming



Hva gjør Statens vegvesen nå?
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Etablerer et økt kontrolltrykk med 
skadereparasjoner, i et slikt 
omfang at bransjen innretter seg 
etter pålagte krav.



Hva gjør Statens vegvesen nå?
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Revisjon av forskrift om kjøretøyverksteder
- Oppstart høsten 2018.



Hva gjør Statens vegvesen nå?
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Storskaderegister
- Målsetning er å gjøre tilgjengelig informasjon om 

kjøretøy som har vært reparert for omfattende skade på 
vegvesen.no.



Hva gjør Statens vegvesen nå?
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Videreføre oppdrag fra Samferdselsdepartementet om 
sentral koordinering av satsningsområder og 
handlingsplaner for felleskontroller mellom kontroll- og 
tilsynsetatene.



Sikre bilskadereparasjoner
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Elbiler og høyenergibatterier

Dag Albertsen 
AS Batteriretur



Stående lunsj og mingling

Kl. 12:45 Hva har vi lært av «Olsen Bil-saken»?



12:30 Hva har vi lært av «Olsen 
Bil-saken»?

Ketil Gromstad
Krimseksjonen
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● Prosjektet har vært avhengig av tett og godt samarbeid med 

Samarbeid
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Av de 1008 innkalte kjøretøyene er 564 kjørtøy (56% ) rapportert inn som «Ikke underkjent». 419 kjøretøy (42%) er 
rapportert inn som «Underkjent». For 25 kjøretøy er utfallet av kontrollen ikke kjent eller kjøretøyet ikke har møtt 
til kontroll, og dermed blitt begjært avregistrert.

Resultat av undersøkelsen

23.08.2018



Tre hovedkategorier: identitet, strukturskade og SRS komponenter

Resultater av undersøkelsen
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Identitet

● Dette gjaldt i stor utstrekning rammekjøretøy som Toyota Land Cruise, Toyota 
Hi-lux, Nissan Navara og Nissan Pathfinder. 

● Omfattende undersøkelse

● Byttet karosseri eller hytte

● Stjålne komponenter eller unnlatt å melde import

● Forsøkt å skjule spor

● Bygd opp av flere kjøretøy

● Ikke underrettet trafikkstasjonen

● Svv og Skatt i prosess for å finne gode løsninger for bileier

Resultat av undersøkelsen
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Strukturskade

● Karosseriet har blitt en kompleks konstruksjon for å ivareta blant annet krav til 
kollisjonssikkerhet på en helt annen måte enn tidligere

● Et moderne kjøretøy består av flere forskjellige stål-typer og 
sammenføyningsmetoder.

Resultat av undersøkelsen
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Strukturskade

Resultat av undersøkelsen
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Strukturskade

● Det er gjort en rekke funn hvor rammevangene er rettet i strid med 
produsentens anvisninger

Resultat av undersøkelsen
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Strukturskade

Resultat av undersøkelsen
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Strukturskade

Resultat av undersøkelsen
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Strukturskade

Resultat av undersøkelsen
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SRS

● SRS – Supplemental Restraint System (Supplerende oppfangingssystem)

● SRS-systemet til kjøretøyet har hovedkomponenter som airbag, airbag-sensor, 
bilbeltestrammer og styreenhet. 

● Det er konstatert 110 kjøretøy med avvik på SRS

Resultat av undersøkelsen
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SRS

Resultat av undersøkelsen
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Kollisjonsputer gir vesentlig bidrag til 
å reduserer risiko for skader i tilfelle 
kollisjon. Kollisjonsputer er konstruert 
med stor grad av nøyaktighet, og 
reparasjon og skifte av komponentene 
må utføres av fagpersonell. Nye 
komponentene er kostbare i innkjøp, 
og det ligger stor avanse i å benytte 
andre løsninger



Faksimile

Media
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Bilbransjen

● Det er blitt et misforhold mellom utviklingen av kjøretøy og utviklingen av 
skadereparasjonsbransjen

● De senere års kjøretøy er satt sammen og konstruert på et høyteknologisk nivå, 
og det kan virke som om enkelte aktører i bransjen ikke har klart å følge med i 
denne utviklingen.

● Enkelte bilprodusenter har satt strengere krav til hvem som får reparere deres 
kjøretøy etter skade, noe som vil utfordre enkelte verksteder når det gjelder 
tilgang på reparasjonsanvisninger på moderne kjøretøy

● Oppfølging etter endringene i Verkstedforskriften og Kjøretøyforskriften i 2014 
har ikke vært tilstrekkelig, og bransjen opplever at det er liten 
oppdagelsesrisiko. 

● Det er samtidig viktig å påpeke at mange store og seriøse aktører har 
implementert forskriftene og følger Sikre Bilskadereparasjoner sin veiledning. 

Refleksjoner fra prosjektet
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SVV

● Tilsyn og oppfølging av godkjente verksteder og bilskadeverksteder, med 
hensyn på skadereparasjoner, har vært for lavt prioritert. 

● Utfordringen handler i stor grad om de useriøse, som med viten og vilje foretar 
skadereparasjoner som ikke er i tråd med fabrikantens anvisninger eller 
anerkjente metoder, i den hensikt å skaffe seg økonomisk fortjeneste

● Bør godkjent 01 verksted automatisk være godkjent for storskade?

● Det er som følge av saken iverksatt ulike initiativ fra forsikringsbransjen, 
bilbransjen og vegvesenet. Viljen fra ulike aktører til å samarbeide og til å gjøre 
tiltak har vært god

● Nå handler det om å ta de grepene som kreves

Refleksjoner fra prosjektet
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Veien videre
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Hva skjer?

● 0- visjon

● Sikre bilskader

– Samarbeid mellom SVV, NBF, FinansNorge og 
Bilimportørenes Landsforening

– Opprettet egen gruppe i SVV med representanter fra hver 
region

– Innføring av et internt sentralt skaderegister utviklet i 
samarbeid med FNO

– Fremmet forslag til VD i kjølevann av de erfaringer Olsen Bil 
har gitt

– Ca 4-5000 kjøretøy innløst. Det er ca 2800 verksteder og 
650 skadeverksteder som kan reparere disse. Ikke alle disse 
bedriver skadereparasjon, men oppfølging er 
ressurskrevende. 

– Anslått 3-5 % oppfølging for å gi en viss følelse av 
oppdagelsesrisiko

Veien videre
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Det er helt nødvendig å gjøre tiltak for å redusere risikoen for at en ny «Olsen Bil-
sak» oppstår

● Målrettet innsats for å luke ut useriøse aktører.

● Videreføre det gode samarbeidet med bilbransjen. Vi er avhengig av hverandre 
for å innfri 0-visjon og like konkurransevilkår

● Forpliktende og mer systematisk samarbeid mellom tilsynsseksjonene og 
utvalgte trafikkstasjoner/kontrollører for å kalle inn og kontrollere 
dokumentasjon og kjøretøy etter selve reparasjonen av omfattende skade. 
Tiltaket forventes å ha relativ stor preventiv effekt

● Mer ressurser til direkte tilsyn med verksteder som reparerer kjøretøy med 
omfattende skader. 

● På sikt utvikle et sentralt storskaderegister for publikum og Statens vegvesen.

Veien videre
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SVV

● Forventningsavklaring 

● Dokumentasjon 

● Kvalitetssystem

● Teknisk leder / fagansvarlig

● Godkjent verksted = tillit

● Det handler om penger – alltid 

Refleksjoner fra prosjektet
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Det handler om trafikksikkerhet

krimtips@vegvesen.no
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Spørsmål, kommentarer og 
innspill fra salen





Takk for oppmøte, vel hjem!


