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BILMIX

Dersom du har fått en karosseriskade på bilen kan det være vrient 
å avgjøre om du skal ta den på forsikringen eller ikke. Men selve 
verkstedkostnaden kan du gjøre noe med, og spare store beløp.

Smart Repair

Karosseri
reparasjoner 
til lavpris

En lav portstolpe som sni-
ker seg inn i venstre blind-
sone kan utrette irrite-

rende skader. Denne gangen ble 
det et hull og noen skrammer i 
venstre forskjerm. En skade som 
ligger i grenseland for hva som er 
økonomisk å ta på kaskoen, og i 
jakten på et billig, men godt alter-
nativ dukker disse punktskade-
verkstedene opp, i dette tilfellet 
en filial av MPS Micropaint-kje-
den. Punktreparasjon er et alter-
nativ som kan senke reparasjons-
kostnaden betydelig. I dette 
eksempelet ble skaden taksert til 
drøye 17000 kroner på et tradi-
sjonelt karosseri verksted, mens 
punktskadeverkstedet fakturerte 
6000 kroner (pluss 2500 kroner 
for utbedring av et par andre 
små skader) for samme arbeidet.

– Vi har et stort privatmarked, 
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VARME OG 
STIFT: Det 
første som ble 
gjort var å 
varme opp 
skadestedet slik 
at plasten 
smeltet 
sammen. I 
tillegg ble det 
forsterket med 
stifter rundt 
skadestedet.

BULK: Flenge 
og skrammer  
i venstre 
forskjerm

forteller verkstedleder Johnny 
Bostrøm hos Micropaint.

– Og vi får også mange skade-
tilfeller henvist fra forsikrings - 
selskapene.

Dette aktuelle tilfellet dreide 
seg om en plastskade, og en port-
stolpe som hadde laget et hull i 
skjermen. Det første som ble 
gjort var å varme opp skadestedet 
slik at plasten smeltet sammen.  
I tillegg ble det forsterket med 
stifter rundt skadestedet. Dernest 
ble skadestedet planslipt for å 
klargjøre det for sparkling. Etter 
at sparklet ble lagt på og hadde 
tørket, var det tid for sliping. Til 
slutt var det da var det klart for 
lakkering.

Forholdsvis ny metode
Metoden går under navnet Smart 
Repair, som egentlig en forkor-

SLIPING: 
Dernest ble 
skadestedet 
planslipt for å 
klargjøre det for 
sparkling

SPARKEL: 
Etter at 

sparklet ble 
lagt på og 

hadde tørket, 
var det tid for 
sliping. Og så 
var det klart 

for lakkering.

telse for «Small Medium Area 
Repair Technique», og innebærer 
at små og mellomstore områder 
repareres med en egen teknikk. 

Smart Repair- metoden har ifølge 
Bostrøm eksistert i Norge i rundt 
ti år, mens den i Sverige har vært 
til stede i langt flere år.

– Mange av dem som kommer 
til oss har allerede sjekket meto-
den på nettet og vurdert hva det 
dreier seg om, mens andre blir 
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overrasket over hvor enkelt det 
er, forklarer Bostrøm.

I dette tilfellet var det snakk 
om en plastskade, men dersom 
det hadde vært snakk om en 
metall skjerm ville det sannsynlig-
vis bare blitt en bulk og ikke et 
hull.

– Det ville vært en skade som 
vi hadde rettet ut og deretter lak-
kert, utdyper Bostrøm.

Få et skriftlig tilbud  
på jobben
Hos NAF er de generelt positive 
til at det finnes rimeligere repara-
sjonsmetoder i markedet.

– Metoder som for eksempel 
Smart Repair og Micropaint 
egner seg for reparasjon av min-
dre lakkskader og bulker, sier 
Audun Bergerud, teknisk konsu-
lent hos NAF.

– Men bileier må forsikre seg 
om at eventuelle lakk- og rust-
garantier ikke blir påvirket, så 
sjekk med merkeforhandler, leg-
ger han til.

Aktørene må ifølge Bergerud 
forholde seg til Håndverker-
tjeneste loven, som innebærer at 

det skal uføres et faglig godt 
arbeide.

Han understreker at ved repa-
rasjon av for eksempel støtfang-
ere kan disse ha diverse sensorer 
eller følere for førerstøtte-
systemer, og da er det viktig og å 
sjekke at dette fungerer som det 
skal etter reparasjonen.

Bergerud trekker også frem at 
man bør få et skriftlig tilbud.

– Og som ved andre reparasjo-
ner, bør du innhente tilbud fra 
flere.

Kan redusere 
forsikringspremiene
I forsikringsbransjen er man posi-
tivt innstilt til punktreparasjoner. 
Hos KLP Forsikring ønsker man 
at flere benytter seg av denne repa-
rasjonsmetoden fordi det blant 
annet vil kunne føre til reduserte 
reparasjonskostnader som igjen 
vil redusere forsikringspremien. 
Men selskapet har registrert en 
viss skepsis hos kundene til Smart 
Repair-metoden. 

– Mange har nok følt at dette er 
«halvveis» reparasjoner og har hel-
ler ønsket å reparere bilene sine på 
den gamle tradisjonelle måten 
med lakkering av hele flater på 

grunn av fargen, forklarer Svenn 
Huneide, takstansvarlig hos KLP 
Forsikring.

– Men vi mener at kvaliteten på 
slike reparasjoner i mange tilfeller 
kan være like høy som ved bruk av 
tradisjonell metode. Vi vil nok 
sannsynlig i nær fremtid derfor 
kreve en større andel punktrepara-
sjoner av våre skader.

Hos Tryg forsikring er man 
også opptatt av å redusere repara-
sjonskostnadene av hensyn til kun-
dene, men noen ganger vil de like-
vel velge den dyrere metoden med 
å skifte ut og hellakkere en 
karosseridel.

– Noen ganger kan en punktre-
parasjon være hensiktsmessig og 
riktig, andre ganger vil en delut-
skifting være nødvendig. Når vi 
anbefaler punktreparasjoner og 
smart repair, er det under hensyn 
til at reparasjonen skal være av 
høy kvalitet og ikke forringe ver-
dien av bilen ved at det for eksem-
pel oppstår fargeforskjeller, forkla-
rer Ole Irgens, kommunikasjons-
sjef hos Tryg Forsikring. 

Gjør en bonusvurdering
Spørsmålet om man skal ta repa-
rasjonen på forsikringen eller 

SOM NY: Ferdig behandlet er 
skjermen så god som ny.  egen lommebok, handler ifølge 

Huneide om hva som vil koste 
mest, skadekostnaden eller egen-
andelen og bonustapet. 

– Her må du vurdere repara-
sjonskostnaden opp mot betin-
gelsene i forsikringen din.

Dersom reparasjonskostnaden 
er lavere enn egenandelen og 
bonustapet, er det ikke lønnsomt 
å benytte seg av forsikringen.

 Firmaer som tilbyr
 Smart Repair
Smart Repair Norge
Quick Car Fix
Bilkosmetikk
MPS Micropaint
Mikrolakk
Handz On
Smart Repair Bilpleie AS
Klarlakk
Car Spa Smart Repair
Auto Bilskade AS

Oversikten er ikke utfyllende og 
baserer seg på et søk på internett 
på «Smart Repair». I tillegg tilbyr 
mange av de større bilmerkene 
Smart Repair.


