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Direct bildelsgaranti på

ALLBILDELAR I HUDDINGE AB
B
är den första bildemonteraren i Stockholm
m
att erbjuda Direct bildelsgaranti på
begagnade bildelar.
Garantin gäller för mekaniska delar som
exempelvis motorer, växellådor och
n stor trygghet
elektronikkomponenter och det innebär en
för dig som köpare.
ch kostnader för
Garantin ersätter felaktiga bildelar och
i- och urmontering av dessa.

Köp era bildelar hos oss
och vi tar ansvar genom hela köpet.
För fullständiga garantivillkor se
www.allbildelar.se.

Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00
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LEDARE

Nya tider 2012

Hur påverkar det oss?

A

tt tiden går snabbt är det ingen tvekan om, vi har redan
år 2011 bakom oss och ett nytt år framför oss.
Att saker påverkar oss på olika sätt medför också att vi
måste finna olika typer av lösningar, en del kanske mer komplexa
än andra.
Det positiva är att vi alla sitter i samma båt, det gäller att välja
rätt rorsmän och riktning. Det behöver inte alltid vara negativt
med utmanande eller tuffa tider, för efter regn kommer sol och
då kan det växa igen.
Alla branscher, inklusive vår bransch, har under åren fått erfara
upp- och nergångar. Förbundets uppgift är att blicka fram mot
det som ger möjlighet till utveckling.
Under det gångna året har många saker lagts på plats för att
skapa en god utveckling:

 Vi har tillsamman med MRF jobbat igenom ett garantipaket
för begagnade reservdelar till allmänreparationsverkstäderna.

 Vi har bildat bolaget BilRetur, som har till uppgift att jobba






för att infria de miljömål som finns och de nya som kommer
till år 2015, då 95 procent av skrotbilen ska återvinnas.
Vi har sedan 2009 jobbat tillsammans med IVL- KTH med
forskningsprojektet EQP, Ekoeffektivt plastkretslopp genom
hållbar återvinning av konstruktionsplaster. Detta projekt är
ett rent återvinningsprojekt av plast från skrotbilen.
Vi har sedan november i år ett forskningsprojekt med
Chalmers, arbetsnamnet är: ELV-DEMON Ökad lönsamhet
och återvinningsgrad för ELV-hantering genom ändrad
bildemontering?
Vi har startat ett projekt tillsammans med motorbranschen
och försäkringsbranschen, där reparation av plast från
skrotbilen ligger i fokus, . Vi kommer tillsammans att se på
vilket sätt dessa plastdetaljer från skrotbilen kan återföras till
marknaden som reservdel.

 Vi har även via KTH kunnat ta fram en enkel, säker lösning
för att avfyra pyrotekniska enheter från skrotbilen. BlastBox
finns nu tillgänglig.
Nordisk Bilåtervinning (NBÅ) kommer under kommande år
att utvecklas och i ännu högre grad redovisa de miljösmarta
åtgärder som vi inom branschen gör för att skrotbilen ska vara
en tillgång och inte en belastning för miljön.
Vi vet alla att den moderna bilen innehåller nya material, inte
bara metall. Därför bör vi se över vad som krävs för att möta
framtiden med de moderna bilarna.
Vår ståndpunkt är att en seriös hantering av skrotbilen ska
löna sig, och med det menar vi att de regelverk som finns ska
efterlevas av samtliga som jobbar med skrotbilar, oavsett hur
många bilar man hanterar.
Tyvärr ser vi att det finns stora skillnader i hur detta regelverk
efterlevs och följs upp av tillsynsmyndigheterna.
Den inriktning och de åtgärder förbundet gjort hittills är att
det ska vara lönsamt att följa
de lagar och krav som reglerar
hanteringen av skrotbilen.
En av många förutsättningar för
att utvecklas är nyfikenhet och
viljan att prova nya saker, vi har
nu möjligheten att kunna göra
det tillsammans med
Chalmers och KTH. Vi har ett
spännande 2012 att se framemot.
Med bästa hälsningar
MICHAEL ABRAHAM
FÖRBUNDSDIREKTÖR

KOM IHÅG ÅRSMÖTE I STOCKHOL DEN 23-24 MARS 2012.
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Låga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström,
0706-447213 eller leo.lundstrom@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan
Ehn, 026-614100 eller stefan.ehn@direct.se.
/nJDFHUWLÀHULQJVNRVWQDGHU Kontakta Jonas
Danielson, 031-335 01 80 eller jonas.danielson@
askengren.se.
Låga utbildningskostnader: Kontakta Gunnar Månsson, 0155-2 29 62, eller gunnar.mansson@
traning-partner.se.
Låga inköpskostnader av däck: Kontakta TomP\-RKDQQHVVRQHOOHULQIR#ÀJKWHUVH
Låga inköpskostnader av Diesel:

Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller
ann.maurin@okq8.se.
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Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton, mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger
ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Intresserad av medlemskap i SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund? Mer information
på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70 eller maila till info@
sbrservice.se, så besvarar vi frågorna.
Branschförbund sedan 1961
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PLASTPROJEKTET

Miljön den stora vinnaren
när plastdelar repareras
Genom att använda begagnade bildelar istället för nytillverkade minskar If sina koldioxidutsläpp med minst 926
ton per år.
Därför är det miljön som är den stora vinnaren i det nya projektet med att reparera och återanvända plastdelar. Det
förklarade projektledaren Bengt Öberg när alla inblandade träffades på Karstorps Bildemontering.

Ä

n så länge deltar åtta demonteringar
i projektet, som dragits igång av BilRetur/SBR, Laga och Stena tillsammans
med Motorbranschens Riksförbund och
If. Det är Karstorps Bildemontering,
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Uppsala Bildemontering, Kungsåra Bildemontering, Hedbergs Bilskrot, Ådalens
Bildemontering, JB Jönköpings Bildemontering, Signalen och Demia.
– Vi har valt ut de duktigaste och bästa

demonteringarna som har de rätta förutsättningarna, säger Jan Olvenmo från If.
Att de är märkesdemonterare är det första
kravet. Det betyder att de har expertkunskaper och pratar samma språk som verk-

PLASTPROJEKTET

”

Vi har valt ut de duktigaste demonterarna

städerna. Märket är den gemensamma
nämnaren som skapar dialog mellan
företagen.
Syftet med projektet är att se om det går
att reparera och återanvända plastdelar
som i dag slängs och mals ner.
Demonterarna ska demontera plastdelarna, som de sedan lagerhåller och
skickar till skadeverkstäderna. På skadeverkstaden repareras delen och används i
If:s skadereparationer.
If är samordnare och kontrollerar att
de reparerade plaststommarna används i
skadereparationerna.
– Det här innebär fördelar för alla, säger
Bengt Öberg. Fördelen för demonteraren är en ökad försäljning. Det blir lite
extra arbete, men inga extra transporter.
Fördelen för skadeverkstaden är att de
kommer att öka antalet verkstadstimmar.
Det blir flera reparationer istället för
inlösen. Och fördelen för If är lägre skadekostnader och att bolaget uppfyller
sina miljömål. If har stenhårt fokus på
miljöfrågor.
– Den gemensamma fördelen är att vi
alla inom skadebranschen tar ett miljöansvar.

Eddie Jonsson, Karstorps Bildemontering, Kjell Herdemark och Claes
Näsman., båda Bilia Vinsta.

Projektet kommer att utökas med flera
demonterare så småningom. Fas två
startas upp under december.
– Vi vill skynda långsamt och se vilken
volym det blir, säger Bengt Öberg. Självklart vill vi att flera demonterare ska få
utbildning i det här, men det är viktigt att
alla väntar på att bli tillfrågade. Den som
börjar köra själv, får fortsätta köra själv.
Vi vill bygga lager och utbilda folk i alla
led i rätt ordning.
Under mötet på Karstorp får Eddie
Jonsson och hans personal lära sig att
använda en enkel prissnurra för att räkna
ut om det är någon idé att reparera en
skadad plastdel. Om reparationen går på
över 70 procent av delens nypris ska den
inte sparas.
Claes Näsman, som arbetat som plastreparatör på Bilia Vinsta i tio år, känner på
en stötfångare.
– Den här är bara att skrota, säger
han. Man måste rikta hela den här ytan,
eftersom den är knäckt.
Demonterarna tittar, känner och lär.
Karstorp och Bilia Vinsta har redan ett
nära samarbete sedan flera år tillbaka.

– Vi har ett jättebra samarbete att bygga
vidare på, säger Kjell Herdemark, verkmästare på Bilia.
– Jag har hållit på i 36 år och har sett
hela resan. Det ställs mycket högre krav
på demonteringarna nu. Grejerna vi får
härifrån är av bra kvalitet, helt likvärdiga
med nya delar. De är rentvättade och
tejpade med dubbelhäftande tejp, precis
som helt nya. Problemet är att det inte
finns så många begagnade delar som vi
skulle behöva.
Michael Abraham, VD för SBR, tror
mycket på projektet.
– Vi har allt att vinna på att samarbeta
inom branschen och skippa revirtänkandet, säger han. Alla tjänar på det här,
även bilägaren som i slutändan får lägre
premier.
Bengt Öberg menar att det är ett nödvändigt projekt.
– Man måste börja återanvända plasten
om man ska klara en återvinning på 95
procent till 2015.
AGNETA TRÄGÅRDH

Jan Olvenmo, If, Michael Abraham, SBR
och Bengt Öberg, projektledare.
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NYTT CHALMERSPROJEKT

Nytt projekt på Chalmers kan ge

&

Ökad lönsamhet
ökad återvinning
Ökad lönsamhet för demonterarna och 95-procentig återvinning. Går det
att uppnå med ett nytt sätt att arbeta?
Det ska Chalmers Industriteknik titta närmare på i ett projekt finansierat av
hela bilbranschen.

H

ur bekostar man en ökad
återvinning av bilar, hur
skapar man drivkraften
hos demonterarna och hur får man
ökad lönsamhet? Det är några av
frågeställningarna i det nya projektet,
som egentligen är en förstudie.
– Vi ska göra en analys av läget i dag,
säger Johan Felix, projektledare på
Chalmers Industriteknik. Därefter är
det tänkt att det vi kommer fram till ska
mynna ut i ett antal nya projekt. Vi ska
inventera hela värdekedjan och se hur
man kan förvandla arbetet för att öka
lönsamheten och återvinningen fram till
2015.
Hela bilbranschen deltar i det nya
projektet som initierats av demonterarna
8 ›|nbå
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själva via BilRetur/SBR. Övriga deltagare
är Volvo Cars, Stena, Bil Sweden,
If, IVL Svenska Miljöinstitutet och
Naturvårdsverket. Även Walters Bildelar,
Eklunds Bildelslager och Thomassons.Nu
finns med i projektet.
– Vi kommer att göra försök ute hos de
här tre demonterarna, säger Johan Felix.
Bland annat kommer de att ta fram en
lista på hur lång tid det tar att demontera
ytterligare delar i en bil för att nå högsta
möjliga återvinningsgrad.
– Jag tror att det ibland är enklare att
separera materialen uppströms innan
man börjar krossa dem i småbitar. Men
det arbetssättet måste löna sig ekonomiskt
för demonterarna.
Man kommer också att titta på om

det finns flera saker av värde som
demonterarna kan plocka ur bilarna.
Delar som i dag får sitta kvar i bilen och
följa med till fragmentering.
– I dag följer mycket plast med till
fragmentering, säger Johan Felix.
Kanske kunde man öka värdet på de
materialfraktioner som kommer ut
från fragmenteringen om man vid
demonteringen slängde ut säten i
en container och plastdetaljer i en
annan och levererade dessa separat till
återvinning. I dag blir mycket av det fluff
vid fragmenteringen, vilket försämrar
återvinningsgraden.
– Samma med elektroniken. Om man
kunde demontera mer av den, skulle
man slippa mycket koppar och tenn
i fragmenteringen och på så sätt höja

NYTT CHALMERSPROJEKT

Johan Felix har doktorerat i materialteknik med inriktning på plast- och
gummi. Han arbetar som projektledare på Chalmers Industriteknik.

kvaliteten på stålet som återvinns.
Redan i dag gör demonterarna mycket
arbete som de inte får betalt för. De tar till
exempel bort glas och vätskor ur alla bilar.
Ett tidskrävande arbete som inte ger några
pengar.
– Hur finansierar man det extra arbete
det innebär för demonterarna att plocka
bort ännu flera delar än de gör idag?
frågar Johan Felix. Det måste vi också titta
på.
– Kanske borde man införa en
miljöpant som gör att demonterarna

”

som är auktoriserade och som har
miljöcertifiering får betalt för att ta emot
bilen och demontera den på ett sådant sätt
att återvinningsgraden ökas.
– Vi måste också titta på vad man kan
renovera. Kanske finns det delar man i
dag inte tar tillvara som man skulle kunna
renovera och sälja. I till exempel Tyskland
är man mycket långt framme när det
gäller att renovera reservdelar.
Parallellt med det här projektet pågår just
nu ett försök med att reparera skadade

Hur finansierar man demonterarnas extra arbete?

plastdelar (se separat artikel). SBR deltar
även i det så kallade Formasprojektet, där
forskare från KTH och IVL Svenska
Miljöinstitutet tittar på hur man ska
kunna öka återvinningen av plast i bilar.
– Där får vi en synergieffekt och vi
kommer bland annat att ha en gemensam
workshop, säger Johan Felix.
En annan viktig del i projektet är att titta
på hur demonteringen ska anpassas till
bilar med ny teknik, som hybrid- och
elbilar.
Förstudien ska vara klar i slutet av maj.
– Den handlar mycket om att se
utvecklingen inom branschen, säger
Johan Felix.

ª

AGNETA TRÄGÅRDH
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NYTT CHALMERSPROJEKT/STENAS HELHETSLÖSNING

”Återanvändning nödvändig för
att uppnå 95 procents återvinning”
Initiativet till Chalmersprojektet togs från början av Walters Bildelar i Falkenberg.
– Återanvändning är en viktig del om vi ska uppnå 95 procents återvinning till 2015, säger Christer Persson på Walters.

B

ildemonterarna har på allvar tagit
klivet in i bilbranschens finrum. I
dag inser alla att deras arbete är en
viktig del, kanske den viktigaste, i miljöarbetet.
– Jag tror att det är nyttigt för hela branschen att se var vi hamnar i det här, säger
Christer Persson. Tidigare har vi inte fått
vara med i diskussionerna, det har funnits
röster som har velat att bilen ska gå direkt
till fragmentering. Men nu hoppas jag
att bilindustrin ser fördelarna och räknar
med oss.
–Utan återanvändning går det aldrig att
klara 95 procents återvinning.
Christer Persson tror att man i framtiden

måste sortera mer.
– Som i Japan där man sorterar allt.

hur övriga världen gör, så att vi inte uppfinner hjulet en gång till.

Dag Eklund på Eklunds Bildelslager AB
menar att det i första hand är materialåtervinningen man måste titta närmare på.
– Det är viktigt att vi lär oss mer om de
nya materialen som finns i framtidens
bilar, till exempel de sällsynta jordartsmetallerna. Sedan är det viktigt att hitta
avsättning för plasterna, eftersom de ökar
i moderna bilar. Även renoveringsbiten är
intressant.
– Det gäller också att hitta logistik för
transporterna. Jag hoppas att projektet ska
hjälpa oss en bit på vägen till 95-procentig
återvinning. Det är även viktigt att titta på

BilRetur och SBR:s VD Michael
Abraham ser mycket positivt på projektet.
– Det ska bli spännande att se vad de
här duktiga forskarna kommer fram till,
säger han. Jag är mycket nyfiken på vad
projektet kommer att ge för indikationer.
Alla inblandade har ett gemensamt
ansvar och tillsammans kan vi få fram
något som är bra för hela branschen.
– Om man istället för deponi kan få
återvinning och återanvändning skapar
det ett mervärde och ger en enorm
miljövinst. ■

Stenas helhetslösning

”Både tryggt och bekvämt”
Alf Persson på Ana begagnade delar
i Trollhättan var en av de allra första
att teckna helhetsavtal med Stena
Recycling.
– De hämtar allt vårt avfall, hela
köret, säger han. Det fungerar perfekt.
Alltfler demonterare upptäcker fördelarna
med en helhetslösning, som innebär att
Stena hämtar allt avfall hos demonteraren.
Från bilkarosser, däck och batterier till
hushållssopor.
– Stena sköter all vår avfallshantering,
säger Alf Persson. Det är fortfarande kommunen som hämtar våra hushållssopor,
men det är ingenting som vi behöver
10 ›|nbå
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bekymra oss om. Stena sköter alla kontakter med kommunen. Vi sorterar allt
avfall och sedan blir det hämtat.
Saab Ana skrotar drygt 650 bilar om året.
– Vi har en egen bilpress, berättar Alf
Persson. Många demonterare dealar med
skrotpriset och jagar högsta priserna. Så
gör inte jag. Stena ställer hit en container
och så fyller vi den med nio karosser
löpande. När den är full hämtas den,
oavsett skrotpriset. Det är lite ge-och-ta.
Ena gången är priset högre, andra gången
lägre. Men jag värderar min egen arbetstid
och tycker att det här är en väldigt smidig
lösning. Vi har ingen megastor gård att
lagra bilar på, så det är perfekt att bli av
med dem. Det sparar utrymme och är

Alf Persson är nöjd med Stenas helhetslösning.

miljömässigt mycket bättre.
– Vi har haft det här avtalet sedan 2002
och jag har aldrig känt mig lurad. Det är
både tryggt och bekvämt.■

NYTT FRÅN NORGE

Norges modernaste
demontering invigd

En investering på tio miljoner norska kronor har gjort Bjarne Johansen AS till Norges
modernaste och mest miljövänliga bildemontering.
– Man måste våga satsa om man vill finnas kvar i framtiden, säger Terje Myrene som
driver demonteringen tillsammans med sin pappa Ole Johan.

NORDISK BILÅTERVINNING 4· 2011
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NYTT FRÅN NORGE

Fakta:
Bjarne Johansen AS
grundades 1962.
Företaget bedriver
bildemontering och
bilbärgning.
I dag har man 14
anställda, varav fem
jobbar med bilbärgning.
Man får in cirka
2 100 bilar varje år,
varav 400 är försäkringsbilar.
Terje Myrene var glad på
invigningsdagen.

BRANSCHEN BEHÖVER DEN HÄR

D

”

en 7 december var det stor invigning av den nya
anläggningen i Kristiansand. Hela bilbranschen i
Norge var på plats för att beundra de nya lokalerna,
en miljöhall på 500 kvadratmeter och en lagerhall på
1 000 kvadratmeter.
– Det är få andra anläggningar som är så här fina, säger Erik
Andresen, direktör i Autoretur och den som klippte det blå-vitröda invigningsbandet.
– Bildemonterarna gör ett viktigt arbete för miljön. Många förstår inte vilket arbete det är att demontera en bil. En skrotbil är
en värdefull råvara som blir till nya saker. 2015 ska 95 procent av
bilen återvinnas och bildemonterarna spelar en viktig roll i den
kedjan. Jag är imponerad av det jag ser här i dag och jag är stolt
över att ha så professionella samarbetspartners.
Det är skinande rent inne i de båda hallarna. Rostfri plåt täcker
väggarna och golvet har golvvärme. Inne i miljöhallen står två
SEDA-stationer, som sanerar bilarna i ett slutet system. Lagerhallen har plats för 93 bilar.
– Där ska vi förvara de dyraste och finaste försäkringsbilarna,
berättar Terje. När vi har sanerat bilarna i SEDA-stationerna,
lyfter vi in dem i lagerhallen. När en kund sedan frågar efter en
reservdel är det smidigt att bara lyfta in bilen i miljöhallen och ta
bort delen.
12 ›|nbå
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Bilarna saneras på all vätska och sedan monteras katalysatorn
och bilens airbagar bort. Till skillnad mot Sverige är det i Norge
tillåtet att sälja begagnade airbagar. Därefter fungerar försäkringsbilarna som lagerbilar. Delar plockas bort vid beställning.
Bjarne Johansen AS grundades 1962, men far och son Myrene
kom in i företaget betydligt senare. Under tiden Terje studerade
till civilingenjör köpte hans pappa in sig i demonteringen.
– Lagom när jag var klar civilingenjör 2003 köpte han hela
firman, berättar Terje, som sedan dess har arbetat som bildemonterare istället för civilingenjör.
– Det har jag aldrig ångrat, säger han. Det är ett roligt arbete,
där man får träffa många nya människor varje dag.
En studieresa till Sverige 2004 med NBF, Norges Biloppsamleres
Forening, fick Terje och Ole Johan på nya tankar.
– Vi besökte Frykmalms och där fick vi en massa idéer, berättar
Terje. Vi insåg att vi inte kunde fortsätta jobba som vi gjorde och
började planera för det som står färdigt i dag.
Enligt NBF:s ordförande Tor Alm, som invigningstalade, är
anläggningen unik för Norge.
– Branschen behöver den här nivån, säger han. Vi har sett att
fler och fler demonterare börjar bygga fina anläggningar för att
kunna följa de lagar och regler som finns. Man måste ha rätt
utrustning, miljökraven gör att vi måste jobba på att förbättra oss

NYTT FRÅN NORGE

Erik Andresen, direktör i Autoretur
klippte bandet med hjälp av Terje Myrene.

Svein Masdalen och Ingemar Olander,
generalagent för SEDA.
”Terje ringde på min mobil och
beställde två SEDA-stationer. Den
smidigaste affär jag någonsing gjort”,
berättar Ingemar Olander.

Jan Molberg, NBF, Siri Sveinsvoll, Egara, Erik
Andresen, Autoretur och Tor Alm, NBF

Bilarna lyfts på plats i den nya lagerhallen som har plats för
93 bilar.

Golvvärme och rostfri
plåt på väggarna i den
500 kvadratmeter stora
miljöhallen.

NIVÅN
Bilarna lyfts på plats i den nya lagerhallen som har plats för 93 bilar.

Två SEDA-stationer,
en singelstation och en
EasyDrive station, står i
miljöhallen.

En god jul och ett
gott nytt år önskar vi på

hela tiden. Det kostar både tid och pengar, men gör också att vi
tvingas bli mer effektiva och få goda rutiner.
Den senaste tiden har hela branschen fått dålig publicitet i
norska tidningar.
– Det har gjorts en kontroll av 100 anläggningar, berättar Tor
Alm. Av dem är 36 medlemmar i NBF och av våra medlemmar
var det åtta som fick anmärkning på någon punkt. Jag hoppas att
myndigheterna tar till ett strängare regelverk för att komma tillrätta med den olovliga skrotningen.
– Det är tråkigt att en seriös bransch som gör ett stort och viktigt miljöarbete ska få dåligt rykte på grund av svartskrotar, som
inte följer de miljölagar vi har.
Terje och Ole Johan Myrene har fått kämpa hårt för att få bygglov
av kommunen.
– Vi köpte SEDA-stationerna 2008, sedan tog det tre år innan vi
fick igenom bygglovet, berättar Terje. Det känns konstigt att bli
motarbetad när man vill bygga en miljövänlig anläggning.
Kraven på demonterarna blir större och större.
– Det känns lite tungt med 95 procents återvinning till 2015,
säger Terje. Men med den investering vi nu har gjort, är vi på god
väg att klara målet.
AGNETA TRÄGÅRDH

Vi tar hand om bilen!
www.jbdbildelar.se | 063-13 82 00
NORDISK BILÅTERVINNING 4· 2011
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ESKILSTUNA BYGGER NYTT

Den gamla lokalen rivs.

Adventsljusstaken är på plats.

Snart klart i Eskilstuna

Nya lokalerna.

Adventsljusstaken är på plats i ett av de nya fönstren. Arbetet med att bygga nya lokaler för Eskilstuna Bildemontering är nu inne på slutspurten.
Det finns belysning i de flesta
av rummen, värmen är på och
mellanväggarna uppe.
– Det ser hyfsat bra ut, säger
Börje Larsson. Just nu är det
innertaket som sätts upp.
När Börje Larsson tog

över demonteringen 2008,
bestämde han sig för att riva
alla gamla lokaler och bygga
helt nya anpassade till dagens
miljökrav. Nordisk Bilåtervinning har följt arbetet under
året. Det första spadtaget togs
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Mätorit Data AB Ohjelmistosuunnittelu
Puh: +46(0)175 - 912 00 s Fax: +46(0)175 - 916 05
MATORIT MATORITSE s WWWMATORITSE

Smartare än nytt ... 6WRUVRUWHULQJ
Både miljön och plånboken
DYEHJGlFN
tjänar på att du väljer begagnade
RFKIlOJDU
originaldelar.
Självklart ger vi garanti på
alla delar!
ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008

011-495 40 00 Norrköping
www.karstorp.com
info@karstorpsbildemontering.se
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Vi marknadsför
de ﬂesta
däckfabrikaten!

  ,***%&'#%$#!

i augusti och snart står alltså
den nya demonteringen klar.
– Vi har haft väldig tur med
vädret jämfört med förra året,
säger Börje Larsson. Allt har
gått bra, även om det har känts
lite oorganiserat ibland.

Snart är det dags att flytta
från de provisoriska byggbodarna in i de nya lokalerna.
– Vi är något fördröja och
har fått flytta invigningen till
den 28 januari 2012, säger
Börje Larsson.■
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Var med och
dela på tusentals
försäkringsbilar
ÖPPEN LÖSNING FÖR ALLA DEMONTERARE & VERKSTÄDER

PRAKTISK VERKSTADSJURIDIK

Var med och dela på tusentals
försäkringsbilar

DEMONTERARE
Med en öppen marknad kan alla demonterare som uppfyller branschens grundkrav få
tillgång till försäkringsbilar på lika villkor.
Demonteringsauktioner
Som godkänd demonterare på Yallotrade får du tillgång till alla bilar från samtliga anslutna försäkringsbolag.

YALLOTRADE / DEMONTERING

1

Reservdelsförsäljning via Bildelsbasen
I Yallotrades tjänsteerbjudande ingår även reservdelsbeställning där anslutna försäkringsbolags verkstäder kan
beställa dina reservdelar i samarbete med Bildelsbasen. Redan på dagens volymer genereras det över 1 000
möjliga order i veckan, vilket genererar en snabb avsättning på dina reservdelar. (EASE lanseras Jan 2012)

Alla kan vara med
För att bli ansluten till Yallotrade som demonterare måste du bara uppfylla branschens grundkrav:

1

Medlem i SBR

2

Miljökrav
Av Länsstyrelsen vara auktoriserad bilskrotare. Intyg/Beslut på auktorisation ska skickas till Yallotrade i samband
med ansökan om användarkonto.

3

Kvalitetscertiﬁerad
SBR-certiﬁering alt. ISO 9001:2000 eller ISO 14001. Intyg på detta ska skickas till Yallotrade i samband med
ansökan om användarkonto.

4

Ingå i Bildelsbasen
Ansluten till Bildelsbasen för reservdelar.

5

Ekonomi
Bolaget ska ha registrerad F-skatt samt vara aktiv i momsregistret. Bolaget ska inte ha upprepade
betalningsanmärkningar eller obetalda skatter.

Hur får jag tillgång till objekten?
Gå in på www.yallotrade.com och klicka på “Registrera mig”, eller ring och prata med Patrick, Malin, Jonas,
Karin eller Therese direkt på 08-410 434 00, info@yallotrade.se.

PRODUCENTAVTALET

Öppen lösning för alla demonterare
och verkstäder

VERKSTÄDER
Sedan 2007 har Yallotrade bidragit till en öppen marknad där alla verkstäder som uppfyller
branschens grundkrav får tillgång till inlösta försäkringsbilar på lika villkor.
Reparationsauktioner
I dagsläget har vi reparationsauktioner tisdagar för MC/snöskoter, onsdagar för personbil och husvagn/husbil
samt torsdagar för yrkestraﬁk. Objekt som säljs till verkstäder för reparation måste genomgå en skadespeciﬁk
efterkontroll innan de säljs vidare till slutkonsument.

2

Yallotrade erbjuder i samarbete med Bildelsbasen en funktion för alla Sveriges verkstäder att snabbt och enkelt
beställa reservdelar direkt i anslutning till köpet av reparationsbilen. Du väljer enkelt utifrån skadekalkylunderlaget vilka reservdelar du vill beställa. Din beställning skickas sedan per automatik genom Bildelsbasen ut
till anslutna demonterare. (EASE lanseras Jan 2012)

Alla kan vara med
För att bli ansluten till Yallotrade som verkstad måste du bara uppfylla branschens grundkrav:

1

Reparationsanvisningar
Du måste ha av generalagenten utfärdade reparationsanvisningar.

2

Verktygskrav
Av biltillverkaren anvisade specialverktyg skall ﬁnnas tillgängliga på verkstaden eller inhyrda under reparationstiden.

3

Utbildningskrav
Du skall ha dokumenterad relevant utbildning för att utföra arbetet.

4

Ansvar
Verkstaden är alltid ansvarig för att reparationen utförs fackmannamässigt enligt biltilverkarens anvisningar och krav.

5

Kvalitetssystem
Varje verkstad skall ha ett dokumenterat kvalitetssystem.

6

Ekonomi
Bolaget ska ha registrerad F-skatt samt vara aktiv i momsregistret. Bolaget ska inte ha upprepade
betalningsanmärkningar eller obetalda skatter.

Hur får jag tillgång till objekten?
Gå in på www.yallotrade.com och klicka på “Registrera mig”, eller ring och prata med Patrick, Malin, Jonas
Karin eller Therese direkt på 08-410 434 00, info@yallotrade.se.

YALLOTRADE / REPARATION

Enkel och snabb reservdelsbeställning i samarbete med Bildelsbasen

YALLOTRADE / HELHETSLÖSNING FÖR INLÖSEN

Om Yallotrade
Yallotrade tillhandahåller en helhetslösning för inlösensprocessen för försäkringsbolag, försäkringstagare, verkstäder
och demonterare.
Vi erbjuder tredjeparts värdering, reglering av försäkringstagaren med bättre produkt eller kontanter, avyttring av det
inlösta godset via två kanaler, certiﬁerade verkstäder och certiﬁerade demonterare, verkstadsinloggning för återbörd av
begagnade reservdelar med skadekalkylen som beställningsunderlag i samarbete med Bildelsbasen, Sveriges största
databas för begagnade reservdelar med spårbarhet för ökad kontroll av leveranskvalitet, uppföljning och statistik.

VÄRDERING

REGLERING

SAMORDNING

AVYTTRING

Oberoende
tredjeparts
värdering vid
inlösen av fordon

Reglering av
försäkringstagare
med fordon via
upphandling eller
kontanter

Samordning av
transport och
uppställning av
verkstads och
demonterings
fordon

Avyttring av
inlösensgods via
verkstads- eller
demonteringsauktion för
garanterat
marknadsvärde

RESERVDELSBESTÄLLNING
Verkstadsinloggning
för beställning av
reservdel via
skadekalkyl

Minskad administration
Yallotrade system har integrerat koppling mot försäkringsbolagens skadesystem, Transportstyrelsen, betalningslösningar samt tillhandahåller kundsupport vilket medför minskad administration för försäkringsbolagen.

Ökad kontroll
De verkstäder som handlar hos Yallotrade är certiﬁerade och godkända via Motormännen. De reparationsobjekt som
säljs via Yallotrade måste även genomgå en skadespeciﬁk efterkontroll inom 6 månader för att kunna återbördas
marknaden igen.

Oberoende värdering
Yallotrade tillhandahåller en värderingstjänst för oberoende värdering gentemot försäkringstagaren

Reglering med fordon, minskar kostnaden
Genom objektsreglering minskar Yallotrade drastiskt kostnaden för våra försäkringsbolag och ökar kundnöjdheten vid
skaderegleringen. Även kostnader för stilleståndsersättning, hyrbilsersättning, taxi och administration minskar.

Samordning, transport och uppställning
Yallotrade erbjuder en helhetstjänst för transport och uppställning över hela Sverige.

Avyttring via certiﬁerade kanaler
Alla objekt som säljs via Yallotrade köps av certiﬁerade verkstäder och demonterare. Via ﬁltreringsfunktioner som
systemet erbjuder kan man även kontrollera så endast auktoriserade köpare får tillgång till vissa objekt och märken.

Uppföljning, rapportering och statistik
Rapport och statistik nås enkelt via gränssnittet.

Yallotrade AB
Holländargatan 22 113 59 Stockholm | 08-410 434 00
info@yallotrade.com | www.yallotrade.com

FORDONSVERKSTAD 2012

Dags igen för succémässa i Stockholm
Stockholms nya bilverkstadsmässa blev en succé 2010. Den 17-18 januari nästa år är det dags igen, men då byter
mässan namn till Fordonsverkstad 2012.
– Mässan blir dubbelt så stor som första året, säger projektledaren Jennie Heidenfors.

Ä

n så länge är drygt 80 utställare anmälda till mässan.
– Utställarna har allt som behövs för att driva en
verkstad, säger Jennie Heidenfors. Det är företag som
säljer allt från lyftanordningar till lackfärger.
Intresset för mässan har varit stort. Första året kom det 2 500
besökare på två dagar.
– Då ska man komma ihåg att det här är en ren fackmässa som
inte är öppen för varken allmänhet eller studenter, säger Jennie
Heidenfors.
– Det fanns helt enkelt ett behov av den här mässan. Göteborg
har sin Automässa var tredje år, men tidigare har det inte funnits
någon liknande i Stockholm.
Under den första mässdagen den 17 januari kommer
SBR:s VD Michael Abraham att berätta om Bildelsgarantin
tillsammans med Stefan Ehn från Direct Finansiella Tjänster och
Försäkringar.

En annan talare på mässan är Mekonomens VD, som ska
berätta om företagets utveckling.
Under mässan kommer också olika verkstäder att kunna
utmana varandra och vinna en dag på Anderstorp Raceway, där
de själva får tävla på racerbanan.
En demolerad bil kommer att stå uppställd på mässan. På
den ska de olika utställarna demonstrera sina verktyg och
hjälpmedel. Besökarna får bland annat se olika tekniker för att
rikta plåtbucklor, svetsa, byta vindruta och laga plastdetaljer.
– Det kommer att hända mycket under de båda mässdagarna,
berättar Jennie Heidenfors. Vi lovar två intensiva och intressanta
dagar.
Inträdet till mässan är gratis. Det är bara att gå in på easyfairs.
com och registrera sig.■

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se

Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år.
Bildelar för proffs!
Telefon 021-471 11 00
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CHRISTIAN EKBERG

Professorn som
är proffs på
ÅTERVINNING
Christian Ekberg är Sveriges enda professor i industriell materialåtervinning. En professur som Chalmers har kunnat inrätta tack vare pengar från Stena Metall.
– Det är osannolikt att vi kan komma fram till fullständig återvinning, säger han. Den
sista lilla skvätten kostar för mycket.

C

hristian Ekberg tar emot på sitt arbetsrum på
Chalmers i Göteborg. Under skrivbordet står flera
par skor, ”bra att ha skor för alla tillfällen”. På sig
har han ett par träskor, som vid en första anblick
ser ut att vara blommiga. Men vid en närmare titt
visar det sig att blommorna är hål.
– Jag har borrat lufthål, förklarar han.
Christian Ekberg är en kontroversiell professor som inte är rädd
för att säga vad han tycker. Han kommer till föreläsningarna på
20 ›|nbå
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sin Yamaha Dragstar 1100. Hemma i garaget har han en Saab
-54, en Saab -67, en Citroën DS, en Jaguar S-type -67, en Land
Rover och en Mercedes.
– Jag gillar gamla bilar och att meka i garaget är avkopplande.
För mig är det skönt att komma hem och ställas inför helt andra
problem än på jobbet, som ”hur får jag loss den här förbannade
skruven”. Ofta klarar jag det inte själv, utan måste åka till den
professionelle meken. Jag har ingen egen gassvets.
Christian Ekberg doktorerade i termodynamik och statistik.

CHRISTIAN EKBERG

”Tyvärr är inte vetenskap någon demokratifråga”, säger Christian
Ekberg. ”Man kan inte rösta om vad som är rätt. Om man inte kan
motbevisa en tes så gäller den”.

– Två delar som är svåra att få ihop, säger han själv.
En avhandling måste innehålla ett abstract, en sammanfattning. Den skrev Christian Ekberg på svenska, engelska, tyska och
latin.
– Det måste man inte, men jag tyckte att det var kul, säger han.
Man måste få ta sig vissa akademiska friheter. Egentligen är jag
humanist. Jag gillade svenska, religion och historia i skolan. De
naturvetenskapliga ämnena tyckte jag inte alls var kul. Nu tycker
jag att de är roligare, men privat föredrar jag humanistiska diskussioner. Det är inte kul att diskutera varför vatten kokar vid en

viss temperatur, det är mycket roligare att diskutera varför man
kokar vatten.
Stenas satsning på en professur i materialåtervinning är ganska
unik.
– Stena är ett stort företag, säger Christian Ekberg. Men det
är fortfarande ett familjeföretag som har en inneboende känsla.
Man satsar inte för omedelbar vinning. Forskningen bär inte
frukt i år och inte nästa år heller. Men man kanske kan ha nytta
av den om tio år. Det finns inga krav. Stenapengarna är fina,
NORDISK BILÅTERVINNING 4 2011
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CHRISTIAN EKBERG

ª

fria pengar. Jag skulle kunna luta mig tillbaka och vara nöjd med
lönen.
Men Christian Ekberg väljer att använda pengarna till forskning
istället för helt till sin egen lön.
– Största delen av min lön kommer från andra källor.
Att luta sig tillbaka är inte riktigt professor Ekbergs stil. Arbetsveckans timmar räcker inte långt.
– Den här helgen ägnade jag åt att rätta tentor.
Plötsligt kommer en student in i rummet och vill lämna en
skriftlig uppgift. Mycket av Christian Ekbergs tid går åt till handledning, både i kärnkemi och i materialåtervinning.
– Det här ser ut som dasspapper, säger Christian Ekberg till
studenten. Ser det ut som dasspapper, blir det behandlat som
dasspapper.
När studenten gått, förklarar Christian:
– Det är viktigt att lära sig vissa saker under utbildningen, till
exempel att strukturera och planera. Ibland kan ett fel svar ge
flera poäng än ett rätt svar. Vetenskap handlar inte enbart om
svaret utan om hur man resonerar sig fram till det.

”En av våra doktorander forskar på hur man ska kunna återvinna batterier till
Toyota Prius”, säger Christian Ekberg. ”Det går bra. Han disputerar snart med en
process på bordet. Forskning på elektronisk återvinning är viktig, eftersom det blir
mer och mer elektronik i alla prylar”.
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Christian Ekberg var docent i kärnkemi, men tyckte att det lät
spännande när Sveriges första professur i materialåtervinning
utlystes.
– Jag har varit miljömänniska under lång tid, även om jag har
mina dubier när det gäller viss modern miljöforskning. Men det
går inte att argumentera mot den när det som kommer ut är något
gott. Alla vill väl att kolväteutsläppen ska minska.
Steget från kärnkemi till materialåtervinning var inte lika långt
som man skulle kunna tro.
– Materialåtervinning och kärnkemi ligger väldigt nära varandra. Ta till exempel återvinning av kärnavfall. Man kan också
använda radioaktiva ämnen i återvinningen, de har bra detektionsgrader. En av våra doktorander tittar på hur man kan återvinna plast med hjälp av strålning.
– Vi har också tittat på hur man kan återvinna brandvarnare. En

CHRISTIAN EKBERG

”

Jag är lite av gossen Ruda,
men jag sover gott om
nätterna. Om det sedan
beror på att mitt samvete
är rent eller rymligt
är en annan fråga.

brandvarnare innehåller 40 000 becquerel americium. I Tyskland lägger man dem på hög för slutförvaring och vi har därför
diskuterat med tyskarna om att ta fram en process som gör alla
glada. Vi tar hand om brandvarnarna och hittar en process för
återvinning mot att vi får det americium som finns i dem för vår
forskning. Men det blev problem, eftersom det hade inneburit
export av radioaktivt avfall.
Christian Ekberg har skapat ett kompetenscentrum för återvinning, CCR, som står för Competence Center Recycling.
– Det är ett tvärvetenskapligt centrum, där vi initierar och
genomför forskningsprojekt inom återvinningsområdet. Den
stora vinsten är inte själva verksamheten utan just tvärvetenskapen som gör att vi får fram helheten. Humanistskrået bidrar
med idéer som leder fram till lösningar. Det är viktigare med
fantasin än med faktakunskaper ibland. Jag brukar säga att avfall
är det som finns kvar när fantasin har tagit slut.
Enligt Christian Ekberg är ekonomin det stora hindret för fullständig återvinning.
– Den älskade plånboken styr. Det måste löna sig att göra om
något. Värdet på återvinningen måste vara tillräckligt högt i förhållande till kostnaden för nytillverkning. Det bästa för miljön
vore om vi tog tillvara det vi har. Men det värsta är att jag tycker
att vi har blivit sämre på det. Vi har ett slit-och-släng samhälle.
Mina föräldrar har fortfarande kvar sin gamla stereo från sent
60-tal och den fungerar utmärkt, men i dag lönar det sig inte att

tillverka saker som håller. Titta på min gamla Saab från 1954.
Det är inget problem att återvinna den till 95 procent. Jag är rätt
säker på att man till och med kan få en 98-procentig återvinning.
Allt är av stål, till och med instrumentbrädan. Men mer teknik
och lättare material försvårar återvinningen. I vissa fall är de
gamla materialen bättre men miljösnuskigare. I dag utvecklar
man nya material som är miljövänligare, men som är svårare att
återvinna. Kanske vore det bättre för miljön att välja smutsigare
material med högre återvinningsgrad.
Materialåtervinning är ett nytt forskningsområde och det har
därför funnits ett visst motstånd inom vetenskapsvärlden.
– Det har varit svårt att få publicera vetenskapliga artiklar om
materialåtervinning, därför funderar vi på att starta en egen
tidskrift. Det är konstigt att det ofta anses att den finaste forskningen är den som ingen har någon nytta av. Man ska dock
komma ihåg att även om det är lätt att raljera så är även grundforskningen viktig. Annars får vi ingen ny kunskap.
Christian Ekberg ger fortfarande intryck av att vara något av en
rebell, men han säger att han har slutat stå på gatorna och skrika
slagord.
– Det är bättre att gå in i etablissemanget och försöka förändra
inifrån. Jag är lite av gossen Ruda, men jag sover gott om nätterna. Om det sedan beror på att mitt samvete är rent eller rymligt är en annan fråga.
AGNETA TRÄGÅRDH
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WALTEK

Waltek Skadeservice AB

ETT NYTT SÄTT ATT ARBETA
Walters Bildelar AB och Eklunds Bildelslager AB har bildat ett bolag tillsammans. Waltek Skadeservice AB. Ett nytt
bolag och ett helt nytt sätt att arbeta.
Här på Hisingen i Göteborg ställs bilarna upp innan de skickas vidare till de båda demonteringarna.

W

altek är ett servicebolag och ska fungera som en mellanlagringstation, en uppställningsplats. Hit kommer
alla krockade bilar från Länsförsäkringar i Göteborg
och Bohuslän i inledningsskedet. Sedan är det tänkt att flera försäkringsbolag ska följa efter. Hit kan även privatkunder köra sina
bilar när det är dags för skrotning.
– Det här är perfekt för oss, säger Lennart Bengtsson, besiktningsman på Länsförsäkringar. I dag är det ett problem för oss att
bli av med bilarna. Verkstäderna har inte plats. Många bilar med

”

Tiderna förändras
förändra och jag
tror att det
et här äär ett helt
ttänka
rätt sätt att tä

mindre skador kommer direkt till försäkringsbolaget. Nu kan vi
hänvisa dem hit istället för till verkstäderna. Och bilarna som ska
skrotas kan gå direkt hit istället för till verkstäderna först. Det här
är ett sätt för oss att avlasta våra verkstäder och ett sätt för alla
parter att vara mer effektiva. Tiderna förändras och jag tror att det
här är ett helt rätt sätt att tänka.
När Walters och Eklunds bestämde sig för att starta ett bolag
ihop, var det största problemet att hitta ett bra ställe med tillräckligt mycket mark i Göteborg.
Till slut hittade de ett tryckeri på Hisingen som var till salu med
en tomt på 2 500 kvadratmeter.
– Här får 80 bilar plats, berättar Kenneth Persson på Walters. Vi
har asfalterat tomten med en speciell sorts asfalt som gör att ytan
är helt tät och vi har installerat oljeavskiljare. Staketet är också
nytt, ett elstängsel.
Peter Qvarfordt har anställts för att sköta verksamheten på
Waltek. Han har jobbat 20 år i branschen.
– Vi hade tur som hittade honom, säger Dag Eklund. Meningen
är att Peter ska sköta det här som sitt eget. Vi kommer inte att
lägga oss i och peta i allt.
Peter Qvarfordt själv ser fram emot sitt nya jobb.
– Jag har pryat på både Walters och Eklunds sedan i midsomras,

7*4-+&3#&(#*-%&-"36115*--¯3&54.0%&--&3
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Telefon 0499 - 49 000

Helproffs på
begagnade
bildelar!

V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36 .½/45&3¯4twww.signalen.se

WALTEK

Dag, Eklund, Kenneth Persson och Peter Qvarfordt.

berättar han. Nu vet jag hur de jobbar och vilka det är jag
kommer att prata med i telefonen. De frågade mig i rätt läge, det
var dags för mig att göra något nytt. Det känns kul att få vara med
från början och bygga upp något nytt.
Peter ska göra skickbedömningar på de bilar som kommer
direkt till Waltek.
Bilarna kommer att transporteras till Waltek med hjälp av olika
bärgningsföretag, bland annat Assistancekåren.
– Killarna som sköter transporterna har fått nycklar så att de
kan leverera bilar dygnet runt direkt från en olycksplats, berättar

Peter. Här finns också ett övernattningsrum om de skulle behöva
det.
Avtalet mellan Waltek och Länsförsäkringar innebär mellan
1 000 och 1 200 flera skrotbilar per år till Walters och Eklunds,
även om Walters har haft en del av dem tidigare.
– Men det handlar inte bara om att få flera bilar, säger Dag
Eklund. Vi har många kunder i Göteborg. Nu kan vi höja servicen
till både försäkringsbolagen och verkstäderna.
AGNETA TRÄGÅRDH

Beg. bil- och husvagnsdelar
Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad
www.huvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv 0413-310 01

stor sortering
märkesdemontering
AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden
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BILDELSGARANTIN

Nöjda kunder med
nya bildelsgarantin
Kunderna är nöjda med den nya Bildelsgarantin på begagnade reservdelar.
– Allt fungerar väldigt smidigt, säger Sture Bergman på Bergmans Plåt & Motor i Uppsala.

D

irect bildelsgaranti
som infördes för ett
år sedan hos cirka 25
av SBR:s medlemmar är en
trygghet för både verkstäderna
och deras kunder.
Garantin gäller i tolv månader
eller 1 000 mil på alla mekaniska delar som säljs av en
SBR-ansluten demonterare.
Det speciella med den här
garantin är att den inte bara

gäller för själva reservdelen,
den gäller även för arbetet.
En som har utnyttjat garantiförsäkringen är Sture Bergman
på Bergmans Plåt & Motor AB
i Uppsala. Han köpte en servopump till en Audi av en SBRansluten demonterare.
– De här servopumparna
är väldigt nummerspecifika,
det måste vara rätt
tillverkningsnummer för att

det ska fungera, berättar han.
Jag hade letat ett tag innan jag
hittade en begagnad, de nya är
jättedyra.
Verkstaden monterade in den
nya servopumpen och efter en
tid visades nya felkoder.
– Något var fel på den,
äger Sture Bergman. Jag tog
kontakt med demonteringen
och blev hänvisad till
försäkringsbolaget. Där

funkade allt perfekt.
Jag lyckades hitta en ny
servopump som passade
och sedan fick jag betalt för
både pumpen och för jobbet.
Det var klockrent. Allt gick
mycket smidigare än vanligt.
Jag behövde bara skriva en
skadeanmälan och sedan var
det klart.
På Bergmans Plåt & Motor
AB väljer man alltid begagnade

fenix5
Snart i luften

Telefon 036-311 692
www.pcsupport.nu
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Chassidelar

Vi hjälper din verksamhet att nå nästa nivå!

Bra priser

Tillsammans med dig kan vi;

Brett sortiment

쐍

förbättra rutiner och processer
öka medvetenheten hos dina medarbetare
쐍 höja produktiviteten och lönsamheten
쐍 utveckla dig som företagsledare
쐍

Mycket på lager

Ring 0155-29 29 50 så berättar vi mer!

Här hittar du dem

Eller läs om affärsutveckling på
www.trainingpartner.se/sbr

Hjulupphängning
Bildem & Fenix
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www.galwin.se

BILDELSGARANTIN

originaldelar före nya delar.
– Det finns ingen anledning
att köpa nytt som kostar
betydligt mer när det finns
begagnade delar som är
lika bra. Och med den här
garantiförsäkringen känns det
helt ofarligt. Nu vet vi att den
fungerar perfekt.
Alltfler demonterare väljer att
erbjuda Direct bildelsgaranti.
– Demonterarna får feedback
på alla skadeanmälningar,
säger Stefan Ehn på Direct
Finansiella Tjänster och
Försäkringar, som tagit fram
garantin tillsammans med
Carina Hagström i SBR:s
styrelse och MRF.

Alla tveksamma fall tas upp i
en skadenämnd.
– Vi hade till exempel ett fall
där en verkstad monterat en
motor som sedan gick varm.
Garantin gällde, men vid en
närmare titt visade det sig
att det inte var något fel på
motorn, det var katalysatorn
som var igensatt och därför
gick motorn varm. Kunden
hade fått en ny motor, men
egentligen var det inget
garantifall. Det är viktigt att
kontrollera att även verkstaden
har gjort rätt.

AGNETA TRÄGÅRDH
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Allt fungerar
gerar perfekt

Våra tre däckfabrikat
täcker minst 90% av behovet
hos dina kunder, och vi har även
de sista 10% om det behövs

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd.
XFöretagsförsäkring

XMotorfordonsförsäkring

XSjukvårdsförsäkring XGruppförsäkring
XFinansiella

tjänster

XTjänstepensionsförsäkring

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER ERA FÖRSÄKRINGAR

'LQ6%5OHYHUDQW|U

'LQ6HUYLFHSDUWQHU$%7HOZZZ¿JKWHUVH

TEL: 026-614100 E-POST: SBR@DIRECT.SE

Din bilskrot på nätet
Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i 210 kommuner. Bilen hämtas hos
dig och transporteras sedan till en Refero
ansluten bilskrot. Busenkelt.
Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se
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NYTT FRÅN DANMARK

Generalforsamling 2011på Vraa slot
Det skorter bestemt ikke på den gode vilje blandt danske autogenbrugerne, når det drejer sig om at leve op til de kommende
EU-regler om at genvinde, genanvende eller genbruge 95 procent
af udtjente biler– på internationalt sprog kaldet End-of-Life
Vehicles.
Men producenterne må være sig deres ansvar bevidst og fremstille biler, der lader sig demontere og sortere, og bruge materialer, der modsvarer miljøkravene. Hvis ikke bør de svare en
forholdsmæssig afgift, der erlægges ved landegrænsen; en afgift,
der skal finansiere genbrugernes og samfundets værditab ved

bilernes manglende miljøvenlighed. Således lød et af budskaberne, da Dansk Autogenbrug afholdt generelforsamling på det
pittoreske Gl. Vraa Slot i Tylstrup nord for Aalborg den
første weekend i november Gæster under Dansk Autogenbrugs
generalforsamling var formanden for de norske kolleger, Tor
Alm, og for svenske SBR, Alf Persson, hvis direktør
Michael Abraham orienterede om igangværende svenske projekter.
Foreningsåret var formand Bjarne B. Nielsens første – og

Et billede siger mere end tusind ord
Nordjysk Autoophug har fotoregistreret op imod 10.000 brugte dele; flere kommer til hver dag. Det gør det nemt at
identificere den enkelte del og sparer tid ved reklamationer.

D

en, der har læst kunsthistorikeren Hans Edvard Nørregård-Nielsens “Limfjordsrejsen” med fotograf Kirsten
Kleins prægtige billeder, føler sig helt stedkendt her
– uden for Nørresundby kun få kilometer fra fjorden og med
kilometervis af udsigt ud over det jyske land. Her hører Nordjysk
Autoophug hjemme – over 6.000 overdækkede og åbne kvadratmeter og med Bilmontering Aalborg som nærmeste nabo og
lejer.
Bag virksomheden står Karsten Holst Jensen (54) – udlært
reservedelsekspedient hos Bak & Uhrenfeldt tilbage i 70’erne
med en brændende interesse for biler som drivkraft. Og bag Karsten Holst Jensen stod hans far – Lars – der Nordjysk Autoophug
i 1962 – en aktivitet, han supplerede med et smede- og maskinværksted og service af Dodge- og Magiruslastbiler. Dét sluttede
i 1970’erne. I 1979 indtrådte Karsten i virksomheden, som han
endelig overtog sammen med sin bror i 1988, da deres far døde.
Senerehen er broren købt ud, og Karsten driver i dag virksomheden alene – omend i visheden om, at næste
Lars , Karsten Holst Jensens søn, ad åre vil køre virksomheden
videre. Lars’ uddannelsesforløb lover godt: To års spændende
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praktik i en stor BMW-forhandling i Hamborg og i disse år
under uddannelse til autoteknolog i Viborg.
En besigtigelse af “staldene” afslører en pinlig orden blandt de
omkring 90.000 brugte dele, der bestandig er på lager, og åbenbarer en uoverdækket modtageplads. Befæstigelsen ligger blandt
andet i, at asfalten er overfladebehandlet, så der ikke kan trænge
væsker ned i undergrunden, og området er forsynet med en olieudskiller. Men alligevel: Hvad siger myndighederne?
– Vi har et rigtig godt forhold til de kommunale miljømyndigheder. Det har vi dog ikke altid haft. Det pinte mig, da amtet
i 1980’erne klistrede etiketten “affaldsdepot” på os, og jeg var
egentlig indstillet på at skrælle jord væk i fornødent omfang. Det
var heller ikke så dyrt. Men dét var selve behandlingen af jorden
– 1,2 millioner kroner, smiler Karsten Holst Jensen, der i dag har
myndighedernes ord for, at alt er, som det skal være.
De seneste årtier har vendt op og ned på genbrugerbranchen, og
det er Nordjysk Autoophug en typisk eksponent for: I 1980’erne
tilsluttede virksomheden sig til Autoophuggernes Datalager, der
i høj grad har været afgørende for det nationale netværk, der skal

NYTT FRÅN DANMARK

– afsked eller ny start?
direktør Søren Sonniksens sidste. Søren Sonniksen er dette
efterår blevet afløst af Børge Madsen, der fik lejlighed til at præsentere sig for medlemmerne.

chens hus med udgangen af december. På billedet: Fra venstre
DAG’s formand, Bjarne B. Nielsen, Søren Sonniksen og Børge
Madsen.

Afsked- eller en ny start? Man kunne ikke vide sig helt sikker, da
afgående direktør Søren Sonniksen med en omfattende analyse
af autogenbrugernes fremtidige udfordringer tog afsked med sin
bestyrelse, medlemmer, kolleger fra branchen ogvenner af Autobranchens Hus under en velbesøgt reception i november. Søren
Sonniksen efterfølges af Børge Madsen og forlader Autobran-

DAG har gennemført sine landsomfattende regionsmøder med
gode emner for branchen og god stor deltagelse. Møderne blev
afholdt hos medlemmer som havde sørget for god mad til alle
deltagere, da møderne først startede kl. 18 og sluttede omkring kl.
22.
Alle regionsformænd, som var på valg, blev genvalgt.■

gøre det nemt at købe reservedele fra branchen. Hertil er
fulgt diverse kvalitetsstyring
og miljøcertificering – og ikke
mindst uddannelse. Selv har
Karsten Holst Jensen siddet
med i DAG’s uddannelsesudvalg igennem en årrække.
–Efteruddannelsesbehovet er
det samme for autogenbrugere
som for alle andre i branchen.
Vi skal vide det seneste om
elektronik, reparation af plast
og moderne karrosserier. Til
gengæld vinder vi en erfaring, der gør, at selv autoriserede nybilforhandlere ind imellem kontakter os for gode råd. Det er bare
svært ind imellem at skabe den fornødne forståelse for uddannelsesbehovet i branchen; et behov, der er lige stort for virksomhedsejere som for deres medarbejdere,« fortæller Karsten Holst Jensen
og tilføjer, at de danske autogenbrugere burde lære af svenskerne,
der jævnligt nedsætter arbejdsgrupper for at analysere de nyeste
problematikker – eksempelvis, når det gælder håndteringen af
el- og hybridbiler.

Dog vil det være en tillidserklæring, hvis det måtte lykkes at få
adgang til det kommende digitale
motorregister, så autogenbrugerne
får autorisation til at afmelde biler
digitalt. Herpå arbejder DAG heftigt netop nu.
Udtryk for omhu er også den nye
fotoregistrering af brugte dele – en
løsning udtænkt af DAG-formand
Bjarne B. Andersen i Aadum og
nu indført i Nørresundby. Et overvågningskamera med en uhyggelig høj opløsning er monteret, så
det kan affotografere en del i alle dens detaljer – inklusive numre
og betegnelser – og DAG’s egen stregkode.
Der bliver taget billeder af bilen under hele forløbet – fra modtagelse til registrering af hver del. Efter miljøbehandlingen registreres de dele, der kan genbruges, og efter demonteringen bliver
de foreviget med overvågningskameraet. Alle billeder bliver vedføjet bilens elektroniske stamkort, og der medgår kopi af billedet
på fakturaen med hver del, der udskibes.
– Billederne sætter os i stand til at kvalitetssikre hver forsendelse yderligere, og måtte der være reklamationer, kan vi hurtigere behandle dem, fordi vi med det samme kan finde tilbage
til præcis den del, det drejer sig om,« fortæller Karsten Holst
Jensen.■

Med et højere uddannelses- og kompetenceniveau følger også
respekten for branchen – respekten for og tilliden til autogenbrugerne, men her synes Karsten Holst Jensen, at der endnu er et
stykke vej at gå.
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INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

Fall meeting in Krakau

O

n request of the Polish dismantlers’ organisation
FORS, EGARA decided to have the fall meeting
in Krakau this time. In Poland there are some
problems with the implementation and execution of the
Directive. On behalf of EGARA this has already been
a topic for some time for the ELV administrator (Mrs.
Artemis Hatzi-Hull) at DG Environment of the European
Commission. Mrs. Hatzi-Hull was Invited by FORS and
EGARA to join our meeting and have a look in Poland
herself. We are very happy that Mrs. Hatzi Hull agreed to
join the programme and got permission for this mission.

advantages for ATF’s.
Day 2 was for the excursion to a Polish dismantlers’ company.
The programme also gave everyone, and the Polish in particular,
the opportunity to discuss dismantling and legislation with Mrs.
Hatzi-Hull. The atmosphere was good and all concluded it was
also very fruitful.
The 2012 spring meeting will be organized by VASSO in
Switzerland at May 11th.

HENK JAN NIX

At Friday morning the conference with various
stakeholders took place. Present were not only Mrs. HatziHull, almost all EGARA members and the FORS board, but
also representatives from GM, Ministry of Environment
and the shredders’ Chamber of commerce. It was an
informative morning and FORS could show it›s influence
at the EC to all attendents.
The afternoon was for the EGARA closed meeting. Most
important topics are producers data for partnumbers and
unfair competion in all it’s appearances. Both are on the
EGARA action plan. Unfair competition is also a producers
topic, and together EGARA and the producers have various
means to tacle illegal operators and provide benefits and
Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

SEDA PRODUKTER

VÄRLDSLEDANDE INO

M BILDRÄNERING

OBS!
Kontakta oss för mer
information och offert!
Ingemar Olander
Tel: +46 (0)708-16 29 23
Tel: +46 (0)35-10 95 15
ingemar@olanders.nu

SEDA DRAIN TOWER

Vi har demonterat krockskadade bilar sedan
60-talet. I dagsläget demonterar vi 2000 - 2300 bilar
per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca
145 000 dataförda delar. Även Lastbilar, MC och
Snöskotrar.
1

Dräneringsanläggningen där beprövad teknik och effektivitet kombineras med helt
ny design. Med maximal säkerhet för operatör och miljö, passar SEDA Drain Tower
den moderna återvinnaren. Högpresterande, dränerar upp till 50 fordon/dag!
SEDA Drain Tower är ett effektivt och kompakt dräneringssystem. Både den fullutrustade SEDA Drain Tower Dubbel och den enklare versionen Drain Tower Singel är förmonterade i vår fabrik, vilket sparar både tid och pengar vid installation. Fler fördelar
med SEDA Drain Tower är:
¾

I
ndividuellt anpassningsbar.
¾

F
örmonterad = snabb installation.
¾

H
ögpresterande, dränerar upp till 50 fordon/dag.
¾

R
en och organiserad arbetsplats.
¾

E
nkel att rengöra och serva.
¾

I
ntegrerade filter.
¾

E
nkelt expanderbar från Singel
till Dubbel.
¾

G
enom sitt kompakta utförande blir
transportkostnaden betydligt lägre.
¾

V
ärldens mest sålda tankborrmaskin
för bensin, diesel och E 85.

Priser från ca 140 000:- SEK (exkl. moms) beroende på utförande!

www.olanders.nu
Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Tel. 0612-124 20 Fax 0612-71 17 48 www.adalensbildemontering.se
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AB ARONS
BILDEMONTERING

God Jul

önskar vi på
ÖNSKAR ALLA

EKMANS BILSKROT AB

EN RIKTIGT GOD JUL

Tel. 0291-104 91
Fax. 0291-102 04

God Jul
När du vill
värna om
miljön...

ISO 14001
Certifierad

Vi önskar Er
en God Jul
och ett Gott
Nytt År
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Branschen som uppfann återvinningen

önskar alla en

www.lyckselebildemontering.se

GOD JUL

God Jul

God Jul och Gott
Nytt År

Tel. 0950-121 40, Fax. 0950-149 28

019 - 670 12 00

Tel. 040-94 35 05/94 46 60

önskar

God Jul!

önskar vi på
Lindborgs Bildemontering
Skurup 0411-423 66
www.lindborgsbildemontering.se

önskar

BILDELAR Falkenberg

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

www.waltersbil.se

Hedbergs Bilskrot

God
Jul
önskar

Hedjämnan 3, Karlstad

Bastborregatan 3, 721 34 Västerås

Tel. 054-85 64 20, Fax. 054-85 64 29

www.hedbergsbilskrot.se

Tel 021-18 14 20, Fax 021-14 70 18

God Jul & Gott Nytt
y År!

God Jul
och
Gott Nytt År

Önskar

Fjärås Bildemontering AB
Köp BEGAGNAT - stort
sortiment.

önskar

Fjärås Industriväg 31, 439 74 Fjärås
Tel. 0300/54 01 20, Fax. 0300/54 08 60

EN RIKTIGT

TILLÖNSKAS ER ALLA

Tel. 0532-140 99
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KÄRDA | SE-331 95 VÄRNAMO
TELEFON 0370-281 00 | FAX 0370-283 60

Tel. 0346-71 45 80
0346-71 45 81
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Vi på

Nordisk Bilåtervinning

vill tacka alla våra
läsare och annonsörer
för det gångna året och önska

God Jul och Gott Nytt År
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POST TIDNING

AVSÄNDARE:

SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund
Karlavägen 14 A
SE-114 31 STOCKHOLM
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Till verkstadsägare
som vill jobba MiljöSmart:
Använd Begagnade originalbildelar och erbjud dina
kunder en reparationslösning till lägre kostnad.
Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation.
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