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Vedr. bilmodelkatalog og DMR 
 

 
De fleste forsikringsselskaber tariferer indenfor motorområ-

det på modelniveau for på den måde ikke at skulle forholde 
sig til køretøjerne individuelt. Samtidig er der såvel internt i 

forsikringsselskaberne som imellem forsikringsselskaberne 
og Forsikringsguiden.dk behov for entydigt at kunne refere-

re til bilmodeller blandt andet for på den måde at sikre, at 
tilbud på Forsikringsguiden fra forskellige selskaber afgives 

på ens forudsætninger. 
 

Siden 2001 har D·A·F og Auto IT A/S til ovennævnte formål 
leveret register med bilmodeller på det danske marked til 

forsikringsselskaberne samt til Forsikringsguiden.dk (F&P). 

Det fortsætter vi naturligvis med, og vi vil her give en kort 
orientering om, hvad den varslede overgang til digital mo-

torregistrering i efteråret 2011 byder på af ændringer og 
nye muligheder.  

 
I det nuværende Centrale Motorregister, CRM, rubriceres de 

enkelte køretøjer under anvendelse af de velkendte 10-
cifrede Mærkekoder og Færdselsstyrelsens typegodkendel-

ser.  
I det kommende Digitale Motorregister, DMR, er udgangs-

punktet, at hvert enkelt køretøj er teknisk og prismæssigt 
unikt. Oprettelse af køretøjer i DMR forventes at ske pri-

mært via indlæsning af de tekniske data for hvert køretøj 
individuelt, og køretøjerne vil antageligt ikke i DMR blive 

forsynet med en kode, som systematisk kan anvendes til at 

afgøre, hvorledes de individuelle biler er modelbeslægtede 
med hinanden. Mærkekoderne kendt fra CRM vil udgå gene-

relt, og typegodkendelsesnumre vil blive sjældne især på 
almindelige person- og varebiler. 

DMR kommer til gengæld til at rumme langt flere detailop-
lysninger om hvert enkelt køretøj, end det Centrale Motor-

register umiddelbart gør. Mængden af modelteknisk infor-
mation i DMR modsvarer tilnærmelsesvis den information, vi 

i dag kender fra CRM og typegodkendelserne tilsammen.  
 



 

Auto IT A/S indfører i forbindelse med DMR en modelnummerering til er-
statning for Mærkekoder og Typegodkendelsesnumre. Køretøjer, der tek-

nisk set er ens ud fra et typisk forsikringsmæssigt synspunkt, vil have 
samme ”Modelgruppenummer”. ”Modelgruppenumre” med tilhørende tek-

niske egenskaber samles i et tabelværk, som vil være tilgængeligt via 
webservice eller til download med løbende opdateringer. 

Auto IT A/S stiller samtidig information til rådighed via tabeller til downlo-
ad og webservices, som gør det muligt for samtlige køretøjer i DMR at fin-

de ”modelgruppenummer” ved angivelse af køretøjets køretøjsID (KID) i 

DMR eller registreringsnummer eller stelnummer.  
Ovenstående modelnummerering kommer til at omfatte samtlige køretøjer 

i DMR uanset køretøjstype og er en fuldstændig erstatning af CRMs mær-
kekodetabeller. Auto IT A/S vil kunne levere en omsætningstabel til kon-

vertering fra Mærkekode/Typegodkendelse til nyt ”modelgruppenummer”. 
 

Auto IT A/S fortsætter med at levere Bilmodelkatalog for person- og vare-
biler indeholdende markedsmæssige modelbetegnelser, markedspriser og 

en række andre informationer, som man ellers ikke kan forvente at finde i 
DMR, men som er vigtige i forbindelse med tarifering. Der vil naturligvis 

på hver enkelt model i Bilmodelkatalog være anført ”modelgruppenum-
mer”, som refererer til DMR.  

Auto IT A/S stiller samtidig information til rådighed via tabeller til downlo-
ad og webservices, som gør det muligt for samtlige person- og varebiler i 

DMR at sammenkæde et konkret køretøjs matchende modeller i Bilmodel-

kataloget ved angivelse af køretøjets køretøjsID (KID) i DMR eller regi-
streringsnummer eller stelnummer.  

 
Auto IT A/S har indledt et datasamarbejde med De Danske Bilimportører, 

DBI, som er med til at sikre kvalitet og rettidighed i de leverede data. Au-
to IT A/S koordinerer endvidere løbende med F&P i relation til Forsikrings-

guiden.dk. 
 

Medio august 2010 vil eksisterende abonnenter på data fra Auto IT A/S 
kunne få adgang til et testmiljø hos Auto IT A/S, hvor datastrukturer og 

webservices i testversioner kan afprøves. Testmiljøet vil løbende udvikle 
sig i takt med udviklingen i DMR. 

 
Auto IT A/S indgår meget gerne i en dialog med de enkelte forsikringssel-

skaber og stiller meget gerne op til møde. 
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