
DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark 
 

11/8-2017  Side 1 af 5 

ASN/DASU Procedure for Certificering af sikkerheds burbygger: 

Kravspecifikation for følgende kategori: 

Kategori 1: 

Fremstilling af sikkerhedsbur, i henhold til en hver tid gældende - 253.8.1.a) + 283.8.1.a) samt Appendix K / 

Appendix V og VI, svarende til selvbyggerbur, med efterfølgende salg for øje. 

Enhver tolkning af nedenstående krav, er udelukkende et anliggende for TSU. 

Det er altid ansøger, der har ansvaret for, at fremvise dokumentation for, at nedenstående 

kravspecifikation er overholdt. 

TSU kan til enhver tid tilbagekalde en certificering hvis producenten ikke lever op til de stillede krav. 

TSU kan til enhver tid ændre denne kravspecifikation, hvis de stillede krav viser sig ikke at honorere styrken 

i de fremstillede bure, eller hvis der kommer ændringer i krav fra FIA. 

En ASN godkendelse, uanset kategori, gælder ikke for køretøjer i følgende grupper: 

 R5 variant (253.8.1c)  

 Super 1600 kit variant (253.8.1c)  

 Super 2000 kit variant (253.8.1c)  

 Super 2000 Rally kit variant (253.8.1c)  

 WRC variant (253.8.1c)  

Kategori 1 – gældende for 5 år. 

Certificering i Kategori 1 giver ret til følgende: 

 Fremstilling af bure efter reglement 253.8.2 til og med 253.8.3 samt 283.8.2 til og med 283.8.3 

 Brug af materialer, minimum med styrketal i henhold til reglement 253.8.3.3 samt 283.8.3.3 

 Brug af minimum rørdimensioner i henhold til reglement 253.8.3.3 samt 283.8.3.3 

 Montering af bure efter reglement 253.8.3.2.6 samt 283.8.3.2.6 

 Montering af bure efter reglement 253.8.3.2.6 og 283.8.3.2.6, svejst uden montering af bolte. 

 Fremstilling af bure efter Appendix K / Appendix V og VI. 

 Montering af bure efter Appendix K / Appendix C og VI, svejst uden montering af bolte. 

Denne kategori giver IKKE umiddelbart ret til reparationer eller ændringer på allerede ASN certificerede 

bure. Hvis sådant evt. kommer på tale, skal der forud for tiltaget indhentes accept fra DASU/TSU, med de 

undtagelser der er beskrevet i Appendix K / Appendix VI afsnit 1.2.2 afsnit c. 

 

Kravspecifikation. 

Følgende skal overholdes for at blive godkendt i denne kategori: 

1. Reglerne for fremstilling af sikkerhedsbur i henhold til reglement 253.8.2 til 253.8.3 og 283.8.2 til 

283.8.3 skal nøje overholdes, specielt hvad angår minimums dimensioner, godstykkelser og 

materialevalg. 

2. Der skal, for hvert sikkerhedsbur være overensstemmelse mellem homologerings tidspunkt og 

antallet af burelementer for det køretøj buret monteres i. 
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3. De til enhver tid gældende nationale krav, der opstilles af sportsudvalgene skal overholdes. 

4. Ansøgeren skal have et kvalitetssikringssystem. Beskrivelse af systemet medsendes ansøgningen, 

eller ved besøg af TSU forud for certificering fremlægges til gennemsyn/ godkendelse. 

Dette system bør i videst muligt omfang beskrive nedenstående: 

4.1. En indkøbsprocedure for indkøb af certificerede materialer (rør, plade, svejsemateriale mm). 

4.2. Håndteringsprocedure af materialecertifikater. 

4.3. Minimum certifikat kategori 2.2 – 2.3 eller 3.1B i henhold til DS/EN 10204 på de anvendte 

materialer. 

4.4. Håndtering og adskillelse af certificeret og ikke certificeret materiale. 

4.5. Bevis for forståelse af svejseprocedure i henhold til materialeleverandørens anvisninger. 

(Dette bør som minimum indeholde oplysninger om svejseproces, tilsatsmateriale, beskyttelses 

gas og mængde, tråd hastighed og svejsespænding) 

4.6. Kendskab til DS/EN ISO 3834-4 (Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer, del 4) 

vil være en fordel, men ikke et krav. 

4.7. Følgende svejseprocesser anbefales: 135 MAG (CO2), 144 (TIG/WIG) eller 121 

(Elektrodesvejsning med beklædt elektrode) 

4.8. Bevis for at der anvendes anerkendte tilsatsmaterialer, der styrkemæssigt matcher de 

anvendte materialer i burkonstruktionen. 

4.9. Bevis for at al svejsning på buret udføres af en person, der har de nødvendige kvalifikationer til 

svejsning i de anvendte materialer og dimensioner. 

En svejser / håndværker som minimum er certificeret i henhold til DS/EN 322 udgave 2014 

(Skolecertificering) vil være en fordel, men ikke et krav. 

5. Der på hvert fremstillet bur er en identifikationsplade, der som minimum indeholder følgende 

oplysninger: 

5.1. Producentens navn 

5.2. Certifikat nummer på ASN certificeringen 

5.3. Serienummer på buret 

6. Der til ethvert fremstillet bur følger et certifikat med samme oplysninger som i pkt. 5. 

Dette certifikat skal være udført på den skabelon som medfølger certificeringen fra DASU. 

(Procedure for udstedelse af certifikat, er beskrevet under den samlede procedure for ASN 

godkendelsen) 

7. En kopi af ovenstående certifikat skal fremsendes til DASU’s sekretariat. 

8. Hvis buret leveres løst, skal der medfølge en montagevejledning, der tager hensyn til det enkelte 

køretøj, som sikkerhedsburet skal monteres i. 

9. TSU har ret til at foretage kontrolbesøg af virksomheden for at sikre sig at ovenstående regler 

overholdes. 
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DASU Procedure for Certificering af sikkerheds burbygger: 

Kravspecifikation for følgende kategori: 

Kategori 2 

Fremstilling af sikkerhedsbur i henhold til en hver tid gældende - 253.8.1.b) + 283.8.1.b), med efterfølgende 

salg for øje. 

Enhver tolkning af nedenstående krav, er udelukkende et anliggende for TSU. 

Det er altid ansøger, der har ansvaret for, at fremvise dokumentation for, at nedenstående 

kravspecifikation er overholdt. 

TSU kan til enhver tid tilbagekalde en certificering hvis producenten ikke lever op til de stillede krav. 

TSU kan til enhver tid ændre denne kravspecifikation, hvis de stillede krav viser sig ikke at honorere styrken 

i de fremstillede bure, eller hvis der kommer ændringer i krav fra FIA. 

En ASN godkendelse, uanset kategori, gælder ikke for køretøjer i følgende grupper: 

 R5 variant (253.8.1C)  

 Super 1600 kit variant (253.8.1C)  

 Super 2000 kit variant (253.8.1C)  

 Super 2000 Rally kit variant (253.8.1C)  

 WRC variant (253.8.1C)  

 

Kategori 2 – gældende 5 år. 

Certificering i Kategori 2 giver ret til følgende: 

 Fremstilling af bure efter reglement 253.8.2 til og med 253.8.3 samt 283.8.2 til og med 283.8.3 

 Brug af materialer efter reglement 253.8.3.3 samt 283.8.3.3 

 Montering af bure efter reglement 253.8.3.2.6 samt 283.8.3.2.6 

Samt 

 Brug af alternative materialer, der overholder Minimumskrav fra FIA Homologation Regulations – 

Safety Cages forkortet til (HR-SC), skal overholdes. Se pkt. 2.1.1 Basic Construction. 

 Montering af bure efter reglement 253.8.3.2.6 og 283.8.3.2.6, uden montering af bolte. 

 Montering af ”selerør” i godkendte bure, dog med undtagelse af FIA homologerede bure. 

(Dette kræver godkendelse fra fabrikanten af buret, hvis buret har et certifikat) 

 Montering af bøsninger til selemontering, i godkendte bure, dog med undtagelse af FIA 

homologerede bure. 

 Reparation af allerede ASN certificerede bure. 

Denne kategori giver IKKE ret til reparationer eller ændringer på FIA homologerede bure. En sådan 

tilladelse kan kun gives af den FIA godkendte burfremstiller, hvis buret har et certifikat. 
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Følgende skal overholdes for at blive godkendt til Kategori 2:  

(Hvis man er godkendt til Kategori 2, er man automatisk godkendt til at udføre bure efter Kategori 1 

godkendelsen) 

1. Minimumskrav fra FIA Homologation Regulations – Safety Cages forkortet til (HR-SC), skal 

overholdes. 

Se pkt. 2.1.1 Basic Construction. 

Her refereres til følgende: 253-8.3.1 (art. 283-8.3.1 og 285-2 for Gruppe T1 biler, art. 283-8.3.1 for 

Gruppe T2 biler, art. 283-8.3.1 og 286-2 for Gruppe T3 biler) 

2. Der skal, for hvert sikkerhedsbur, være overensstemmelse mellem antal burelementer og 

homologerings tidspunktet for det køretøj som buret monteres i. 

3. De til enhver tid gældende nationale krav, der opstilles af sportsudvalgene skal overholdes. 

4. Ansøgeren skal have et kvalitetssikringssystem. Beskrivelse af systemet medsendes ansøgningen, 

eller ved besøg af TSU forud for certificering fremlægges til gennemsyn/ godkendelse.  

Dette system bør i videst muligt omfang beskrive nedenstående: 

4.1. En indkøbsprocedure for indkøb af certificerede materialer (rør, plade, svejse materiale mm). 

4.2. Håndteringsprocedure af materialecertifikater. 

4.3. Minimum certifikat kategori 2.2 – 2.3 eller 3.1B i henhold til DS/EN 10204 på de anvendte rør. 

4.4. Håndtering og adskillelse af certificeret og ikke certificeret materiale. 

4.5. Bevis for forståelse af svejseprocedure i henhold til materialeleverandørens anvisninger.  

(Dette skal som minimum indeholde oplysninger om svejseproces, tilsatsmateriale, beskyttelses 

gas og mængde, tråd hastighed og svejsespænding) 

4.6. Kendskab til DS/EN ISO 3834-4 (Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer, del 4).  

4.7. En af følgende svejseprocesser skal anvendes: 135 MAG (CO2), 144 (TIG/WIG) eller 121 

(Elektrodesvejsning med beklædt elektrode) 

4.8. Der anvendes anerkendte tilsatsmaterialer der styrkemæssigt matcher de anvendte materialer 

i burkonstruktionen. 

4.9. Al svejsning på buret udføres af en person, der har de nødvendige kvalifikationer til svejsning i 

de anvendte materialer og dimensioner. 

En svejser / håndværker minimum certificeret i henhold til DS/EN 322 udgave 2014 

(Skolecertificering). 

5. Der på hvert fremstillet bur er en identifikationsplade, der som minimum indeholder følgende 

oplysninger: 

5.1. Producentens navn 

5.2. Certifikat nummer på ASN certificeringen 

5.3. Serienummer på buret 

6. Der til ethvert fremstillet bur følger et certifikat med samme oplysninger som i pkt. 5. 

Dette certifikat skal være udført på den skabelon som medfølger certificeringen fra DASU.  

(Procedure for udstedelse af certifikat, er beskrevet under den samlede procedure for ASN 

godkendelsen) 

7. En kopi af ovenstående certifikat skal fremsendes til DASU’s sekretariat. 

8. Hvis buret leveres løst, skal der medfølge en montagevejledning, der tager hensyn til det enkelte 

køretøj, som sikkerhedsburet skal monteres i. 

9. TSU har ret til at foretage kontrolbesøg af virksomheden for at sikre sig at ovenstående regler 

overholdes. 
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10. For den første ny basiskonstruktion som ansøger fremstiller (tegning 253-1, 253-2 eller 253-3), som 

IKKE overholder 253-8.3.3 eller 283-8.3.3, skal der gennemføres en statisk belastningstest iht.( HR-

SC 2.3, til 2.3.3).  

Denne test kan foretages og forberedes af ansøger, efter godkendelse af TSU, som overværer 

testen. 

Alle tests skal dokumenteres med samtlige dimensioner og materialer anvendt i konstruktion 

inklusiv billeder af konstruktionen før og efter test. 

Alle omkostninger til en sådan test afholdes af ansøger. 

11. DASU skal have kopi af denne dokumentation, som opbevares i godkendelses sagens akter.  

12. Alternativt til en statisk belastningstest kan der med et 3D tegningsprogram med tilhørende FEM 

beregningsprogram foretages en teknisk beregning af den fulde burkonstruktion. Beregningen skal 

foretages af et institut/person som godkendes af DASU/TSU. 

Denne beregning skal bevise at konstruktionen kan modstå de af FIA specificerede belastninger (fra 

HR-SC 2.3.1 til 2.3.3).  

Der skal mindst en gang om året, fremsendes en beregning til DASU, af en fremstillet 

burkonstruktion. 

Alle omkostninger til sådanne beregninger afholdes af ansøger. 

13. DASU skal have kopi af denne dokumentation, som opbevares i godkendelses i sagens akter.  

14. Der skal for hver ny type / ændring af burdesign, fremsendes en tegning af buret, som skal 

godkendes af TSU. Denne dokumentation opbevares i godkendelses sagens akter. 

Hvis ansøger vælger at bruge teknisk beregning som grundlag for godkendelsen, skal der 

fremsendes en ny beregning for hver ny type / ændring i burdesignet, længde, bredde, højde og rør 

dimensioner. 

DASU skal have kopi af denne dokumentation, som opbevares i godkendelses i sagens akter. 

15. Hvert godkendt design får et certifikat nummer, som skal påføres bur certifikatet, som udstedes til 

kunden. 

16. Er basiskonstruktionen som tegning 253-7 (eller 253-6 for Gruppe T1 og T3) og overholder 

konstruktionen materialer og dimensioner i henhold til 253-8.3.3 eller 283-8.3.3 (se HR-SC 2.2) 

behøver der ikke laves belastningstest eller beregning.  

17. I henhold til pkt. 10 til 15 betyder det, at hvert grund design skal godkendes af TSU. 

Hvis et burdesign er godkendt, må dette design bruges i forskellige bil mærker og modeller, men 

grund designet må ikke ændres. 

Hvis der laves ændringer i grund designet, skal dette godkendes af TSU ved en ny beregning. Der 

må tilføjes forskellige valgfrie burelementer i et allerede godkendt grund design uden dette kræver 

en ny beregning eller belastningstest. 

 

Al henvendelse omkring ASN godkendelse af burbygger skal ske til TSU på dasu@dasu.dk 


