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Spännande 2012
Positiva resultat

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
Låga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström, 0706-

447213 eller leo.lundstrom@dbschenker.com

Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn, 026-

614100 eller stefan.ehn@direct.se.

Låga certifieringskostnader: 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 Tommy Johan-

nesson, 046-23 80 20, eller info@fighter.se

Låga inköpskostnader av Diesel:  

Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller  

ann.maurin@okq8.se.

Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton,  

mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett med-

lemskap 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

FÖRBUNDSDIREKTÖR

V
i har ett spännande år framför oss 

med många projekt som ska sjö-

sättas. För att kontinuerligt kunna 

uppdatera våra medlemmar med nyheter 

från de olika projekten, men också från allt 

annat som händer i branschen, har vi 

beslutat att komma ut med fem nummer 

av Nordisk Bilåtervinning det här året. Vi 

kan redan i den här tidningen läsa om de 

första resultaten från dessa projekt. 

Det känns mycket positivt för oss att vår 

bransch och våra medlemmar kan bidra 

till en minskad miljöpåverkan, samtidigt 

som arbetstillfällen skapas. Varje bransch 

som har en sådan uppsida måste kunna 

sträcka på sig lite extra och få välförtjänt 

beröm, så att alla kan fortsätta med sitt 

goda arbete.

Följande projekt är på gång:

Vi har tillsamman med MRF jobbat ige-

nom ett garantipaket för begagnade 

reservdelar till allmänreparationsverk-

städerna.

Vi har bildat bolaget ”BilRetur” som har 

till uppgift att jobba för att infria de mil-

jömål som finns och de som kommer till 

år 2015, då 95 procents återvinning av 

skrotbilen ska infrias.

Vi har sedan 2009 jobbat tillsammans 

med IVL-KTH med forskningsprojektet 

EQP, Ekoeffektivt plastkretslopp genom 

hållbar återvinning av konstruktions-

plaster. Detta projekt är ett rent återvin-

ningsprojekt av plast från skrotbilen.    

Vi har sedan november förra året ett 

forskningsprojekt med Chalmers, 

arbetsnamnet är ”ELV-DEMON Ökad 

lönsamhet och återvinningsgrad för 

ELV-hantering genom ändrad bilde-

montering?”

Vi har tillsammans med motorbran-

schen och försäkringsbranschen startat 

ett projekt där reparation av plast från 

skrotbilen ligger i fokus. Vi kommer till-

sammans att undersöka på vilket sätt 

dessa plastdetaljer från skrotbilen kan 

återföras till marknaden som reservde-

lar.

Dessa projekt är viktiga för alla som ser 

över sina marginaler och processer inför 

framtiden. Det är viktigt att vi lägger vår 

tid och kraft på det som kan förbättra mar-

ginalerna.  

Vid årsmötet kommer vi att kunna redo-

visa flera positiva resultat från projekten 

som rullar på med oförminskad fart.

BilRetur, nätverket för ELV-bilar, ska 

från kvartal två påbörja sin verksamhet på 

allvar. Många goda kontakter har tagits 

med bland annat biltillverkare, som är 

positiva till att samverka för att kunna 

infria de miljömål som finns. Detta samar-

bete kommer inte att ta slut, då vi hela 

tiden ser nya spännande innovationer från 

bilindustrin. 

Få branscher kan som vår erbjuda ett 

miljöarbete som inbegriper återanvänd-

ning och återvinning. Det är unikt för 

demonteringsbranschen.

Väl mött vid årsmötet.

Kom ihåg årsmöte

i Stockholm
den 23 - 24 mars 2012
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Vinst 

för alla när plast-
delar repareras

-

F
ör första gången samlades alla de 

demonteringar som ingår i etapp ett 

av projektet. Ett projekt som dragits 

igång av BilRetur/SBR, Laga och Stena till-

sammans med Motorbranschens Riksför-

bund och If. De åtta första demontering-

arna är Karstorps Bildemontering, Upp-

sala Bildemontering, Kungsåra Bildemon-

tering, Hedbergs Bilskrot, Ådalens 

Bildemontering, JB Jönköpings Bildemon-

tering, Signalen och Demia.

Syftet med projektet är att se om det går 

att reparera och återanvända skadade 

plastdelar som tidigare slängts och malts 

ner.

Resultatet så här långt är positivt.

– Hela kvaliteten har höjts, säger Johan 

Port. Nu handlar det inte längre om en 

liten buckla. Personalen kan direkt säga 

om skadan är värd att reparera. Det har 

medfört en rejäl nytändning hos killarna 

på demonteringen.

Detsamma säger Erik Pettersson på 

Kungsåra Bildemontering.

– Personalen har blivit mer engagerad. 

Alla känner sig mer involverade. Det de 

gör är viktigt.

Projektledaren Bengt Öberg påpekar 

att det därför är så viktigt att hela persona-

len får utbildning.

En annan positiv effekt av projektet är att 

kontakten med reparationsverkstäderna 

har blivit bättre. 

– En redan bra dialog har blivit bättre, 

säger Eddie Jonsson på Karstorps Bilde-

montering och de övriga demonterarna 

instämmer. Demonterarna och verkstä-

derna har fått bättre inblick i varandras 

arbete.

– Vi har fått förståelse för hur plastrepa-

rationer fungerar, säger Eddie. Den repa-

ration man trodde var svindyr kanske inte 

är så dyr.

Ett litet problem är att lagren växer hos 

en del demonterare.

 – Men å andra sidan är vi tvungna att ha 

en stor buffert för att kunna leverera det 

verkstäderna vill ha, säger Mats Andersson 

på Uppsala Bildemontering.

Det här är delar som hittills inte haft 

något värde och som tidigare har slängts. 

Demonterarna, verkstäderna, försäk-

ringsbolagen och i slutändan bilägaren tjä-

nar alla på plastreparationerna. Demonte-

rarna, som demonterar och lagerhåller 

delarna, får sälja delar som de tidigare 

slängde, skadeverkstaden som reparerar 

delarna får flera verkstadstimmar och för-

säkringsbolagen får lägre skadekostnader 

samtidigt som de uppfyller sina miljömål. 

Men den största vinstlotten drar miljön. 

När verkstäderna återanvänder en begag-

nad plastdel istället för att köpa en ny är 

miljövinsten enorm. Bara If minskar sina 

koldioxidutsläpp med 926 ton per år 

genom att använda begagnade delar istäl-

let för nya.

Flera av demonteringarna gick in i pro-

Vi ser en
högre kvalitet
och nytändning
hos personalen

Johan 
-
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jektet utan att ha tillräckligt många stom-

mar i lager från början.

– Det är något vi tagit med oss, säger 

Bengt Öberg. Tidigare har vi sagt att man 

måste samla på sig minst 20 stommar för 

att kunna gå med i projektet, men det kan-

ske bör vara 30-40 innan man startar med 

verkstäderna.

Det är också anledningen till att fas två 

av projektet, som skulle startat i Västergöt-

land i december, ännu inte är igång.

– Bara Bildelslagret i Lidköping har 

samlat på sig tillräckligt många stommar, 

säger Jan Olvenmo på If. Men de andra 

jobbar på, så vi räknar med att snart vara 

igång.

Därefter är det Västra Götalands tur och 

sist kommer Skåne. Totalt ska 18 demonte-

ringar vara igång i juni.

– Hittills har vi startat upp elva verkstä-

der, säger Jan Olvenmo. Snart kopplar vi 

på ytterligare fyra verkstäder. Det är viktigt 

att utbildningen som demonterarna får 

enbart används mot de verkstäder de arbe-

tar skarpt mot, eftersom alla i projektet är 

överens om hur skadorna ska bedömas. 

Annars är det lätt att få problem och ham-

na i onödiga diskussioner.

Tanken är också att samarbetet inom 

gruppen ska utökas.

– Det är viktigt att alla har en likvärdig 

hantering med lager, etiketter och följesed-

lar för att kunna leverera stommar till var-

andra, säger Jan Olvenmo. Om man får in 

en stomme från ett märke man inte jobbar 

med, ska man direkt kunna skicka den till 

kollegan som har det märket.

Än så länge är If det enda försäkringsbo-

laget som deltar i projektet.

– Alla försäkringsbolag är positiva till 

det här branschprojektet, säger Michael 

Abraham, VD BilRetur/SBR. När vi ser att 

det snurrar på kommer de andra bolagen 

att ansluta sig. Förmodligen till hösten då 

vi fått rutiner och allting fungerar.

Anders Kling på MRF har varit med och 

byggt upp Bilplastteknik, som utbildar 

auktoriserade plastverkstäder.

– Det ställs stora miljökrav på de verk-

städer som reparera plast, säger han. Alla 

som deltar i det här projektet är godkända 

plastreparationsverkstäder. 

Nya reparationsmetoder utvecklas stän-

digt.

– Sverige är världsbäst på att reparera 

plast, säger Anders Kling.

Den reparation man 
trodde var svindyr kanske
inte är så dyr trots allt
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E
n ombyggd hjulgrävmaskin utrus-

tad med grip har blivit en demon-

terings maskin. Det tog maskinen 

mellan 5 och 7 minuter att ta bort stötfång-

arna, instrumentbrädan och bensintanken 

samt att plocka ut sätena ur en bil. Betyd-

ligt snabbare än en manuell demontering 

alltså.

– Vi tycker att det är mycket intressant, 

säger Dag Eklund. Nästa fråga är hur vi 

bearbetar restprodukterna, maskinen 

plockar ju inte bort rent material. Sätena är 

till exempel av både plast och metall. Här 

krävs det en dialog med andra aktörer.

Chalmersprojektet ska titta på om 

demonterarna kan öka lönsamheten och 

nå 95 procents återvinning till 2015 med 

ett nytt sätt att arbeta. 

Hela bilbranschen står bakom projektet. 

Initiativtagare är demonterarna själva via 

BilRetur/SBR. Övriga deltagare är Volvo 

Cars, Stena, Bil Sweden, If, Länsförsäkring-

ar, IVL Svenska Miljöinstitutet och Natur-

vårdsverket. Eklunds Bildelslager, Walters 

Bildelar och Thomassons.nu är de demon-

terare som ingår i projektet.

Man ska bland annat titta på om det går 

att demontera ytterligare delar för att nå 

återvinningsmålet och hur mycket extratid 

det arbetet i sådana fall tar.

– Först nu är det framförallt tiden i för-

hållande till kostnaderna som vi kartläg-

ger, säger Johan Felix, projektledare på 

Chalmers Industriteknik. Vi tittar på den 

ekonomiska och den miljömässiga vin-

Manuell eller maskinell demontering

Vem ska betala
för det extra

MILJÖ
ARBETET?

Det känns som
ett steg i rätt
riktning mot
95 procent

Projektledaren 
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sten. Värdet av allt extraarbete. Går det att 

separera mer och finns det möjlighet att få 

betalt för arbetet. Är till exempel Stena 

beredda att betala för att få renare material 

till fragmenteringen. Och om det inte 

betalar sig ekonomiskt, finns det då förde-

lar för miljön som motiverar det extra 

arbetet. Om det är bra för miljön och ingen 

vill betala, vad ska man göra då? Det är 

många frågor att ta ställning till.

Redan i dag gör demonterarna visst arbete 

som de inte får direkt betalt för. 

– Om listan ska utökas med ytterligare 

arbete måste det finansieras på något sätt, 

säger Johan Felix. Då måste man kanske 

fundera på om det krävs statliga medel 

eller andra styrmedel. Och hur ska de i 

sådana fall se ut. Ska bilägarna betala lite 

extra på vägtrafikskatten varje år för att 

miljöarbetet ska bli bättre. Eller ska vi ha 

det som i Holland, där den första bilägaren 

betalar en registreringsavgift, som sedan 

används när bilen ska skrotas.

– Det finns olika förslag, men det är 

intressant att se vad som händer om vi put-

tar på det här systemet i ena ändan. Om 

demonterarna får 500 kronor extra för 

varje bil som demonteras på ett sådant utö-

kat sätt att det gynnar återvinningsgraden, 

kan de då investera i en rationell hante-

ring?

I projektet jämför man traditionell manu-

ell demontering med maskinell demon-

tering. Efter de första försöken tror Dag 

Eklund att en kombination av de båda 

demonteringssätten är det bästa.

– Först sanerar vi bilen och plockar av de 

reservdelar vi kan återanvända manuellt. 

Därefter kan maskinen plocka bort det 

som ska återvinnas. Så här långt ser det 

positivt ut. Det känns som ett steg i rätt 

riktning mot 95 procent.

I projektet ingår också två olika exa-

mensarbeten. Ett där man jämför demon-

teringsarbetet i olika länder och försöker 

hitta den bästa verksamheten och ett där 

man tittar på var de kritiska råvarorna 

finns i bilen och om och hur man kan rati-

onellt demontera delarna som innehåller 

dem.

Om arbetet 

Är fraggarna
beredda att betala 
för att få renare 
material?
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Formasprojektet överraskar

Återvunnen 
plast likvärdig
med ny råvara

D
en moderna bilen innehåller cirka 

200 kilo plast. En av de största 

utmaningarna för branschen är 

att hitta ett sätt att återanvända och åter-

vinna plasten i bilarna. 

Återanvändning är det absolut bästa för 

miljön. Därefter kommer återvinning. En 

kombination av de båda krävs för att 95 

procent av bilarna ska kunna återvinnas. 

BilRetur/SBR deltar därför i flera olika 

projekt för att försöka hitta lösningar på 

plastproblemet. Bland annat i ett projekt 

där KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet 

har fått pengar från forskningsrådet For-

mas för att titta på hur man ska kunna öka 

återvinningen av plast i bilar och elektro-

nikprodukter. 

– När oljepriserna gick upp ökade intres-

set för återvunnen plast, säger Emma 

Strömberg. Men så fort ekonomin gick 

bättre och oljepriset sjönk, gick man till-

baka till att tillverka nytt. 

Forskarna på KTH och IVL har, i samar-

bete med ett flertal företag, bland andra 

Polykemi, Plastal AS, Volvo Personvagnar 

AB och Scania, tittat på hur man kan mala 

ner stötfångare och återvinna plasten. Ett 

stort problem med plastdetaljer är att det 

finns många olika sorters plaster och att de 

innehåller så många olika tillsatser. En 

stötfångare från en Renault kan till exem-

pel innehålla helt andra tillsatser än en 

stötfångare från en Saab.

Forskarna har därför delat upp stötfång-

arna i två olika fraktioner:

1. Stötfångare från många olika bilmärken 

och modeller, årsmodell 2002-2010.

2. Stötfångare från enbart Volvo, årsmodell 

2002-2010, både lackade och olackade.

De något oväntade resultaten visar att den 

återvunna plasten från fraktion två har näs-

tan likvärdiga egenskaper med ny råvara.

– Testerna har visat bra slagseghet hos 

båda återvunna fraktionerna, berättar 

Emma Strömberg. Både de mekaniska och 

de fysikaliska egenskaperna visar att båda 

fraktionerna är en mycket bra råvara, som 

är lämplig att använda vid tillverkning av 

nya produkter.

Forskarna trodde från början att lacken 

på stötfångarna skulle störa för mycket.

– Man kan säga att vi motbevisat oss 

själva. För mig var kvaliteten på den åter-

vunna plasten överraskande bra.

Nu vill Emma Strömberg gå vidare och 

titta på andra plastdetaljer i bilarna. Men 

för det krävs mer forskningspengar.

Den återvunna
plasten höll
överraskande
hög kvalitet

Emma 
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BilReturs  medlemmar 
klara för certifiering

-

-

F
ör att klara målet på 95 procents 

återvinning till 2015 krävs stora 

investeringar. Så stora att ingen 

de mont erare klarar det själv. Därför bil-

dades BilRetur. Genom nätverket får med-

lemmarna tillgång till ny teknik utan att 

själva behöva göra investeringarna. De får 

också tillgång till det viktiga producent-

avtalet. 

BilRetur driver även flera olika projekt 

för att hitta nya sätt att återanvända och 

återvinna så mycket som möjligt av ELV-

bilen.

Ytterligare en fördel för de demonte-

ringar som är medlemmar i BilRetur är att 

de får  möjlighet att delta i bilproducenter-

nas kampanjer som riktar sig till konsu-

menter som vill köpa ny bil och skrota sin 

gamla.

– Vi fick ett tjugotal bilar från Bilia, som 

säljer Volvo och Renault, säger Börje Lars-

son på Eskilstuna Bildemontering, som 

gick med i BilRetur från början och som 

nu håller på att branschcertifiera sig.

Renault har kört en egen skrotnings-

kampanj som gett bilägarna 30 000 kronor 

när de köpt ny bil och lämnat sin gamla till 

skrotning.

– Det har fungerat mycket bra, säger 

Börje Larsson. Bilia kontrollerade noga att 

vi är med i BilRetur innan vi fick bilarna. 

De flesta var i väldigt bra skick, bättre än 

försäkringsbilarna i många fall, de var ju 

inte krockade. Det är bilar som vi kan 

plocka många delar från.

Alla demonterare som är auktoriserade 

och har varit verksamma minst ett år kan 

ansluta sig till BilRetur. Kravet är att de har 

en branschcertifiering. Det har snart Eskil-

stuna Bildemontering.

– Med vår nya anläggning uppfyller vi 

alla krav, det handlar mest om att redogöra 

för hur vi gör. Från början undrar man var-

för man måste skriva ner allt man gör på 

ett papper, det är ju självklara saker. Men 

sedan upptäcker man att det gör att man 

får struktur på allt man gör, även när det 

gäller hanteringen av bilarna.

Hittills har 84 demonteringar anslutit sig 

till BilRetur och flera är på gång. 

De demonteringar som vill ansluta sig 

har haft över ett år på sig att skaffa en tred-

jepartscertifiering, men nu går alltså tids-

fristen ut. Senast den 1 april ska certifie-

ringen vara klar. De som inte hinner måste 

i alla fall ha gjort en förrevision, som talar 

om vad som återstår innan en slutrevision 

kan göras.

– VI ska ha slutrevision i slutet av mars, 

säger Robert Wallmark. Det har tagit läng-

re tid än vi trodde från början fast det 

beror också på att vi passat på att göra 

mycket som inte är nödvändigt för certifie-

ringen, men som underlättar vårt arbete. 

Vi bestämde oss för att göra om allting från 

scratch. Rent praktiskt hade vi nog klarat 

certifieringen utan att göra några stora för-

ändringar, däremot hade vi inte hela pap-

persbiten. Det är väldigt mycket doku-

mentation.

Med en tredjepartscertifiering kan 

man vara säker på att leva upp till de krav 

som i dag ställs på en demontering.

– Flera av våra medlemmar har länge 

velat ha krav på certifiering, säger Michael 

Abraham, VD för SBR och BilRetur. Så är 

det i till exempel Danmark. Vi har väl alla 

varit med om att leta efter saker på fel stäl-

le. En tredjepartscertifiering ser till att 

man har ordning och redning och slipper 

leta.

– Vissa av kraven är inte så lätta att upp-

fylla. Men det är så förbundets medlem-

mar vill ha det. De är seriösa och vill att det 

ska finnas tydliga krav i branschen. Myn-

digheterna hinner inte alltid göra kontrol-

ler och en tredjepartscertifiering hindrar 

lycksökare från att hoppa på och av hur de 

vill. 

CERTIFIERAD
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Branschcertifiering eller ISO 14001?
-

-

A
tt vara certifierad är ett bevis på att 

företagets kvalitetsarbete håller 

måttet och det är också ett sätt att 

svara på krav från kunder och leveran-

törer. 

Ordning och reda är ledorden, allting i 

företaget ska dokumenteras.

ISO-certifieringen är en generell certi-

fiering medan SBR:s branschcertifiering är 

specifikt anpassad till just bildemonte-

ringsbranschen.

ISO 9001 och ISO 14001 låg till grund när 

SBR:s branschcertifiering togs fram. Alla 

delkrav i ISO 14001 finns därför represen-

terade även i branschcertifieringen. Bara 

några detaljer skiljer. Det är krav som man 

bedömde att bildemonterarna har minst 

nytta av, samt de krav som de certifierade 

upplever som svårast att tillämpa.

Den största skillnaden är utvärdering av 

hur lagarna efterlevs, miljöaspekter, inter-

na revisionen och ledningens genomgång. 

ISO-certifieringen har ett stort fokus på 

förebyggande arbete.

– Miljöaspekterna ska bedömas efter 

farlighet och omfattning och värderas en  -

ligt en riskbedömning på en femgradig 

skala, säger Lars Bryntesson. De båda talen 

multipliceras sedan och då får man fram 

ett risktal. När talet överskrider tolv ska 

miljöaspekten bedömas som betydande. 

Riskbedömning görs enligt en lista med de 

16 miljömål som tagits fram av riksdagen. 

Meningen är att företagen ska minimera 

riskerna genom att utbilda personalen och 

ha bra utrustning.

– Den här riskbedömningen är ganska 

godtycklig och kräver ett oändligt arbete.

Någon sådan lista att fylla i finns inte i 

branschcertifieringen. Istället innehåller 

den ett tillägg om arbetsmiljö, vilket ISO-

certifieringen saknar.

– Det finns ganska tuffa krav på förbätt-

ringsåtgärder i ISO 14001, det vill säga att 

man ska jobba med förbättringar även om 

det inte behövs, säger Jonas Danielsson på 

Askengren & Co, det oberoende konsult- 

och utbildningsföretag som sköter revisio-

nen. Men man kommer långt om man job-

bar med korrigerande åtgärder när behov 

uppstår.

Kostnaderna för en branschcertifiering 

är lägre än för en ISO-certifiering, både 

initialt och löpande. 

– Och om man så småningom vill gå 

över från en branschcertifiering till en ISO 

14001-certifiering är det väldigt enkelt, 

eftersom man redan har det mesta av upp-

lägget, säger Jonas Danielsson. I praktiken 

kan det faktiskt vara så att ett företag som 

är certifierat enligt SBR:s branschcertifie-

ring även skulle klara en certifiering enligt 

ISO 14001.
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www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192 

541 33  SKÖVDE

Nyare begagnade
originaldelar 
till din bil

När du vill värna om miljön...
Vi säljer bil- och MC-delar över hela Sverige

Volvo – Saab –  VW – MC-delar Övriga bilmärken

Manliga chefer har övertro på sig själva
Män överskattar sina resultat. Det är 

därför det finns så många manliga chefer 

visar en studie som gjorts av forskare i 

USA och Spanien. Männen överdriver 

sina kunskaper. Men det är inte för att de 

ljuger, det är för att de har en övertro på sig 

själva. Vid försök värderade män sina pre-

stationer konsekvent 30 procent högre än 

vad de i verkligheten var. 

Även kvinnorna överskattade sin pre-

station, men inte alls liak mycket som 

männen. Kvinnor rankade sin prestation 

bara 15 procent högre än vad den faktiskt 

var.
Källa: Du&Jobbet
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Slutet dräneringssystem 
ger lägre företagsförsäkring  
Nytt avtal för BilReturs medlemmar

R
isken för brand och explosion är 

stor när bilen dräneras på vätskor. 

Nyligen började det brinna hos en 

bildemontering utanför Halmstad när 

tanken på en bil tömdes. Med ett slutet 

dräneringssystem minimeras olycks-

risken. 

– Därför erbjuder vi alla med ett slutet 

system en rabatterad företagsförsäkring, 

säger Stefan Ehn på Direct finansiella 

tjänster och försäkringar.

– Eftersom risken för både miljöfarliga 

utsläpp, explosion och brand minskar dra-

matiskt kan vi ge en bra rabatt.

I avtalet ingår också ett lägre pris på en 

SEDA Miljöstation för de demonteringar 

som inte redan har ett slutet system.

– Ett slutet system har många fördelar, 

säger Ingemar Olander på Olanders AB, 

som är generalagent för SEDA i Norden. 

För det första får man en renare och säk-

På 1 000 bilar
sparar en
Miljöstation in
167 timmar
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rare arbetsplats. Hela dräneringsavdel-

ningen får ett proffsigt utseende. Sedan går 

det mycket fortare att dränera ett fordon. 

En sanering som annars tar en halvtimma, 

går på tio minuter med en SEDA Miljösta-

tion. På 1 000 bilar blir alltså tidsvinsten 

167 timmar. Man sparar med andra ord in 

en månads arbete på en station.

– Dessutom får man ett smidigare för-

hållande till myndigheterna. 

I Norge är SEDA marknadsledande.

– Vi har en väl fungerande serviceappa-

rat med snabb support om det krisar, säger 

Ingemar Olander.

SEDA Miljöstation finns i olika storlekar 

för olika behov, de olika utrustningarna 

klarar att sanera från 500 bilar till 7 000 

bilar per år.

Avtalet innehåller också ett lägre pris på 

ett helhetsavtal med Stena, som då hämtar 

allt avfall hos demonteringen.

NORRKÖPING 
011-495 40 00

 www.karstorp.com 

VI LEVERERAR RÄTT 
DEL TILL DIN BIL!

Vi har tillgång till ett stort antal reservdelskataloger.
Specialité: Volvo, Renault, BMW, Mercedes & Jaguar.

Ca 2500 bilar/år

Eftersom risken för 
miljöfarliga utsläpp, 
explosion och brand 
minskar dramatiskt 
kan vi ge en bra 
rabatt
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Polisen slog till mot svartskroten

-

-

S
vartskrotar är ett problem. Bara i 

mellersta Sverige känner polisen till 

fyra olika ställen, som skrotar utan 

att ha tillstånd. Eftersom de inte följer 

några lagar och förordningar är de en tick-

ande miljöbomb. Vissa bilar saneras inte 

alls och på andra tappas vätskorna rakt ut i 

marken.

Tillslaget i Stockholmstrakten gjordes 

sedan en granne kommit in med en anmä-

lan för att regnvattnet luktade illa. Kom-

munen har nu lagt ett föreläggande med 

vite för både markägaren och arrendatorn, 

som driver svartskroten.

SBR:s VD Michael Abraham var med vid 

polisens tillslag.

– Hela branschen jobbar för att få bort 

den här illegala verksamheten, säger han. 

Många har gjort stora insatser, till exempel 

SBR:s tidigare VD Henry Gustafson och 

Naturvårdsverkets Hans Zetterling. 

Det finns också gråzonsskrotar, enligt 

Michael Abraham.

– Ibland har de tillstånd, men de följer 

ändå inte lagen och har inte det som krävs 

för att bedriva seriös demontering. Tyvärr 

har inte myndigheterna den tid och de 

resurser som krävs för att göra tillsyn. 

Andra branscher har samma problem. 

Seriösa demonterare som arbetar rätt är en 

miljötillgång, men om de här gråzonsskro-

tarna släpps fria blir de en miljökatastrof. 

En förundersökning är nu inledd och 

åklagaren kommer därefter att ta ställning 

till om åtal ska väckas. 

– Jag kan inte prata om just den här för-

undersökningen, säger kammaråklagare 

Jan Olof Andersson på Riksenheten för 

miljö- och arbetsmiljömål. Men rent gene-

rellt kan jag säga att polisen samlar bevis, 

det hålls förhör och om prover är tagna 

kan det ta upp till ett år att få svar på dem. 

SKL ska göra en analys och om de inte kan 

göra den, måste proverna skickas iväg. 

Därefter ska provsvaren analyseras. 

Miljöbrott är komplicerade rent juri-

diskt.

– Vänder man på en sten får man ofta tio 

frågor istället för ett svar, säger Jan-Olof 

Andersson.

Miljöbrott i sig ger relativt låga straff.

– Men om de sker i en näringsverksam-

het, vilket de ofta gör, då kostar det. Många 

företag har gått omkull på grund av det. 

Det kan ge allt från böter till fängelse. Och 

böterna kan variera från 5 000 kronor till   

1 miljon

NYHETER

Polisen 
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Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år. 
 Bildelar för proffs!

Telefon 021-471 11 00

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se 

Nu finns LAGA både
på facebook och som 
app i mobilen

N
u har LAGA lanserat en app till 

iPhone . Appen gör det möjligt att 

söka och boka reservdelar var 

kunden än befinner sig. LAGAs app är 

kostnadsfri och erbjuder delsökning, bok-

ning av del samt information om verk-

städer och demonteringar i Sverige.

Det går bland annat att:

Söka del efter registreringsnummer

Söka del med artikelnummer

Få fram delinformation, pris och hos vil-

ken demontering delen finns

Köpa delen direkt med appen

Söka demonterare

Söka verkstäder

Snart kommer det även en app till android-

telefoner.

LAGA finns också på Facebook.



18  ›|nbå NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2012

B
olaget bildades i augusti, men dis-

kussionerna har pågått under en 

längre tid.

– Det här samarbetet är något som vuxit 

fram i branschen, säger Mats Andersson. 

Konstellationen har egentligen redan fun-

nits, så det här är bara en utveckling av de 

grupperingar som finns kring olika mär-

ken. En större grupp är starkare än ett 

enskilt företag. Nu har vi en stark organi-

sation som är rikstäckande och som kan 

erbjuda 1,2 miljoner reservdelar.

Med så många reservdelar i lager 

kommer kunderna att kunna välja begag-

nade originaldelar istället för nya delar.

– Vilket är en 100-procentig miljövinst, 

säger Mats Andersson. Återanvändningen 

är en viktig del i det nya företaget.

MärkesDemo AB ska framförallt stärka 

servicen till skadereparationsverkstäderna. 

De 16 demonteringarna är via sina data-

system sammankopplade och kan se var-

andras lager.

– Det blir som en egen bildelsbas, där vi 

kan beställa delar av varandra till olika 

CABAS-order. Verkstaden har ett kon-

taktföretag i gruppen. Det företaget plock-

ar fram de delar som verkstaden behöver. 

Så det är vi i gruppen som gör hela jobbet.

Det nya bolaget kommer att satsa myck-

et på utbildning. 

– Den ojämna kvaliteten på delar har 

varit ett problem i branschen, säger Mats 

Andersson. Med gemensamma utbild-

ningar kommer vi att få en samsyn och 

göra likvärdiga bedömningar av kvalite-

ten. 

Endast delar som klarar de hårda kvali-

tetskraven får MärkesDemo-certifiering. 

De delarna kommer också att omfattas av 

ett års garanti.

– Likvärdigt med de flesta nydelar.

Även leveranserna kommer att samord-

nas.

– Vi ska ha utbildningar så att vi packar 

Det är nya
Märkes-
Demo

-

Kvalitet, leverans, garanti, miljö

UTVECKLA VERKSAMHETEN 
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på samma sätt och vi kommer att samdist-

ribuera så mycket det går. Även billeveran-

serna kommer vi att försöka samordna. 

Både för att få ner priserna och för att 

skona miljön.

I gruppen ingår förutom Uppsala Bil-

demo även Ådalens Bildemontering AB, 

Ekmans Bilskrot AB, Kungsåra Bildemon-

tering AB, Hedbergs Bilskrot AB, Bildels-

lagret i Lidköping AB, Ana Begagnade 

Delar, Walters Bildelar, Borås Bildemonte-

ring AB, Signalen AB, JB Jönköpings Bil-

demontering AB, Demia, Helsingborgs 

Bildemontering, Harrys AB, Autodemon-

tering i Sjöbo och Frykmalms Begagnade 

Bildelar.

– Det här är företag som alla har hög 

specialistkompetens på olika bilmärken, 

säger Mats Andersson. Men det är ingen 

låst grupp. Vi ser gärna att flera företag 

ansluter sig. Ju flera kvalitetsdelar vi kan 

erbjuda, desto bättre blir vi.

MärkesDemo är en stark 
organisation  som kan erbjuda
1,2 miljoner reservdelar
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D
emia är en av de demonteringar 

som ingår i det nya bolaget Mär-

kesDemo.

– Ingen klarar sig själv i dag, säger Mar-

cus Norgren. Det är inte många procent av 

alla förfrågningar som vi kan leverera. Vi 

måste samarbeta för att få delar till våra 

kunder. Nu kan vi söka hos varandra för att 

kunna plocka ihop CABAS-order. Vi job-

bar så att märkesverkstäderna ska ha det så 

enkelt som möjligt. De ska inte behöva leta 

delar hos olika demonterare, det ska vi 

göra.

Demia demonterar enbart Volvo och 

Renault.

– Vi är den enda demontering som har 

en Volvo-återförsäljare som ägare, säger 

Marcus.

Demia är ett helägt dotterbolag till Gös-

ta Samuelssons Bil AB.

– Det finns många fördelar. Vi kan 

snabbt få hjälp och vi får också veta hur vi 

ska utföra vissa jobb.

Marcus är platschef för både demonte-

ringen och bilbolaget. 

– Det är också en fördel, jag kan se pro-

blematiken från båda håll. Men det brukar 

inte bli några konflikter. Vi är ett litet före-

tag där alla träffas dagligen.

I koncernen ingår också en skade/plåt-

verkstad. Ytterligare en fördel för Demia 

som är med i projektet där man reparerar 

och återanvänder skadade plastdelar.

– Vi kan ha en dialog med killarna på 

plåtverkstaden när vi ska testa och kvali-

tetsmärka delarna. Det är ett helt nytt sätt 

 Man måste vara 

BRA  
  om man ska
  överleva

Det har skett en utveckling
från bilskrot till bildemontering.
Nivån har höjts rejält de sista åren.

I BLICKPUNKTEN 
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att jobba. Överhuvudtaget är det mycket 

som händer i branschen just nu. Det stod 

stilla under många år, men nu är det en 

otrolig utveckling.

Marcus fick frågan om han ville bli plats-

chef på Gösta Samuelsson Bil AB i somras 

och tillträdde sin nya tjänst den 1 februari 

i år. 

Innan Marcus började på Demia för tre 

år sedan jobbade han på verkstaden på 

Gösta Samuelsson Bil AB. Han började 

som mekaniker och jobbade sedan som 

tekniker och kundmottagare.

– Det gjorde att jag kom in från rätt sida. 

Jag kunde ändra på det som jag som kund 

inte hade tyckt fungerade på Demia. Alla 

borde vara kunder på sitt eget företag.

Som platschef på Demia har Marcus ofta 

fria händer att driva företaget som han vill.

Ägaren Gösta Samuelsson brinner för 

begagnatbranschen.

– Det är därför vi har klarat oss så bra. 

Han har sett vart branschen är på väg och 

förstått vad som är framtiden. Många ser 

det vi arbetar med som skrot, men det är 

ett kretslopp och det är alla som jobbar här 

medvetna om.

Demia har inte behövt göra något extra 

för att få ingå i olika grupperingar med 

landets bästa demonteringar.

– Vi är helt enkelt duktiga. Alla trivs, vi 

har ingen personalomsättning. De flesta 

har varit här i minst tio år.  Vi har en väl-

digt homogen grupp och det gör att vi kan 

hålla en hög nivå. 

Mycket har hänt under de åren Marcus 

har arbetat i branschen.

 – Det har skett en utveckling från bil-

skrot till bildemontering. För inte så 

många år sedan låg allting bara inslängt. 

Nivån har höjts rejält bara under de sista 

åren. Det är också mycket högre kvalitets-

krav på delarna. De delar man sparade för 

några år sedan slänger man i dag, förutom 

plastdelarna där det är tvärtom. Det går så 

fort framåt.

Hittills har Demia bara haft försäkrings-

bilar.

”När jag 

I BLICKPUNKTEN 
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– Men nu är vi med i BilRetur och 

kommer därför även att få ELV-bilar. 

Jag tror inte att det blir någon stor vinst 

för oss, det blir förmodligen bara skrotpri-

set. Det är för mycket arbete, men vi ser 

hellre att vi gör det än någon annan. För 

oss handlar det om att ta ansvar.

Demia fortsätter att expandera och är 

på väg att växa ur sina lokaler.

– Vi skulle behöva mer lagerplats, efter-

som vi vill spara delar som vi vet att det 

kommer att bli efterfrågan på om några år. 

Just nu tittar vi på hur vi ska kunna bygga ut. 

Klart är att en ny dräneringshall ska byg-

gas.

– Då kommer vi förmodligen att inves-

tera i en SEDA Miljöstation. Dräneringen 

måste gå snabbare nu när vi också får ELV-

bilar. Vi kan inte ha en massa bilar stående.

På gården står Demias egen press.

– Vi plockar av bilarna så fort de kom-

mer in och kör dem sedan i pressen. Det är 

förutsättningen för att vi ska kunna hålla 

på. Vi har ett helhetsavtal med Stena, som 

kommer och hämtar containrarna löpande 

så snart de har blivit fulla. Det fungerar 

väldigt bra.

Marcus menar att det händer så mycket i 

branschen just nu att 95 procents återvin-

ning inte längre känns omöjligt.

– Det är kul att få samarbeta med så 

mycket duktigt folk. Hela styrelsen i Mär-

kesDemo är väldigt kreativ och jag hoppas 

att vi ska bli en homogen grupp. Jag tror att 

framtiden blir grymt intressant.

Man måste vara bra om man ska överleva

Alla 

Den 

Stena hämtar Niclas -

Demia 

I BLICKPUNKTEN 
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Utrustningen som förhindrar olyckor
Airbagar räddar liv. Men de kan 

också orsaka olyckor om de inte 

demonteras eller förstörs på rätt 

sätt. 

I 
dag finns olika utrustningar för att 

avfyra airbagar. På den svenska mark-

naden är det främst BlastBox och 

SEDA Airbag Master som används.

I Bilskrotningsförordningen 2007:186, 

§ 26:11 står det att ”bilarna ska tömmas, 

demonteras eller på annat sätt neutralise-

ras på potentiellt explosiva komponenter”.

Airbagarna måste antingen förstöras 

direkt eller demonteras innan bilen körs i 

pressen, annars finns risk för explosion. Hur 

man ska destruera airbagar regleras av 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. Det krävs både utbildning och 

tillstånd för att få detonera krockkuddar-

na. Flera olika utbildningar har ordnats, 

ML Bildemontering har bland annat 

arrangerat en regional utbildning i Små-

land den 19 april.

Om man istället för att avfyra airbagarna 

väljer att demonterar dem finns det nog-

granna föreskrifter för hur de ska monteras 

bort och hur de får förvaras innan de för-

störs.

Olika demonteringar har valt olika lös-

ningar på problemet. På Demia i Ludvika 

använder man en BlastBox för att avfyra 

airbagarna i bilen.

– Den är suverän, väldigt tidsbesparan-

de och framförallt väldigt säker, säger 

platschefen Marcus Norgren. Tidigare för-

sökte vi oss på att hitta egna lösningar, men 

det är alldeles för avancerat. 

– Blastboxen är otroligt smidig. Man 

kopplar in den inomhus och skjuter sedan 

alla airbagarna ute innan man pressar 

bilen. Killarna på demonteringen är väl-

digt nöjda med utrustningen.

Autodemonteringen i Sjöbo har istället 

valt en SEDA Airbag Master.

– Killarna här har tittat även på Blast-

Box, säger VD Tommy Johansson. De 

tycker att de båda utrustningarna är likvär-

diga. BlastBoxen är ju sladdlös, men det är 

inte en tillräckligt stor fördel för att vi ska 

byta. Själv tycker jag att den stora fördelen 

med Airbag Master är att man kan köpa 

den, BlastBoxen hyr man ju. Jag tycker om 

att äga mina saker.

– Ingen av utrustningarna är den ulti-

mata lösningen. Jag väntar på en utrust-

ning där man bara behöver koppla in en 

enda sladd och sedan avfyra alla airbagar 

på en gång.

På Thomassons i Helsingborg har man 

bytt från Airbag Master till BlastBox.

– Vi tycker att BlastBox är mycket smidi-

gare, säger Miran Bairami, som gått utbild-

ning och ansvarar för detoneringarna av 

airbagar. Den är trådlös och man behöver 

bara en kabel som går till alla olika bilmo-

deller. Till Airbag Master var man tvungen 

att köpa en ny adapter för varje bilmodell. 

Det blev både dyrt och krångligt. Blast-

Boxen ställer också själv om från likström 

till växelström och hittar själv airbagen.

Förutom Airbag Master och BlastBox 

finns Vortex Airbag Deployment System, 

en engelsk utrustning, som fungerar på 

ungefär samma sätt som Airbag Master. 

Den används främst på den engelska mark-

naden.

 Airbag Master Tillverkare: SEDA Umwelttechnik 

GmbH i samarbete med ACEA

Passar alla typer av fordon

Passar 12, 24 och 48 V system

Passar både lik- och växelström

Indikator på varje individuell aktive-

ring

Akustisk och visuell kontroll

Säkerhet: 10m kabel till manöverpanel

Individuell aktivering för upp till 24 

airbagar, för individuell inkoppling per 

enhet med kabelklämmor

Individuella tidsbesparande adapter-

kablar för olika bilmodeller kan köpas till 

som extra tillbehör för varje bilmodell

Styrning: Kabelstyrd manöverpanel

Strömkälla: Externt bilbatteri

Vikt: Ca 18 kg (batteri 16 kg + utrust-

ning)

Stöd för OBD aktivering: Nej

Uppdateringsbar: Nej

Köpa eller hyra: Köpa

Pris: € 1150  (ca 10 200 kr) + moms Till-

kommer ca 4 000 kronor för varje adap-

ter (behövs 1, ibland 2, för varje bilmär-

ke) 

 Blast Box
Tillverkare: Nordic Making

Passar alla typer av fordon

Passar 12, 24 och 48 V system

Passar både lik- och växelström

Indikator på varje individuell aktivering

Akustisk och visuell kontroll

Säkerhet: Avståndsbedömare som 

omöjliggör aktivering om handkontroll 

och huvudenhet är för nära varandra

Individuell aktivering för upp till 24 air-

bagar, för individuell inkoppling per enhet 

med kabelklämmor

Kabellös
Universal adapterkabel för alla bilmo-

deller ingår i utrustningen

Styrning: Kabellös handkontroll

Strömkälla: 1st 9v batteri i handkontrol-

len 2st 9v batterier i huvudlådan.

Stöd: för OBD aktivering: Ja

Vikt: Ca 2,7kg inkl väska

Reservdelar: Alla delar finns på lager 

Uppdateringsbar: Ja, uppdateras konti-

nuerlig och kostnadsfritt (ingår i hyran)

Köpa eller hyra: Hyra

Pris: Startavgift på 4 750 – 6 777, beroen-

de på årsvolym av skrotade fordon

Därefter hyra på 345 – 645 kronor/måna-

den
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UTVECKLA VERKSAMHETEN 

Hela gänget på Eskilstuna Bildemontering. 
Alla är nöjda med den nya anläggningen.
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Toppmodernt och miljövänligt
Nya bilanläggningen ett lyft för Eskilstuna

-

D
en första kunden smög in via 

godsmottagningen halv nio på 

morgonen. Sedan fortsatte kun-

derna att strömma in under invignings-

dagen. Alla ville de gratulera till de nya, 

fina lokalerna. Börje Larsson rördes till 

tårar av alla hyllningar.

– Det känns fantastiskt, jag är nästan 

chockad, säger han.

Börje och Astrid Larsson startade företag 

redan 1986. Sedan 1990-talet driver de 

Hällberga Bilservice AB och reservdelsbu-

tiken AD-Center. När de blev trångbodda 

kontaktade de Eskilstuna Bildemontering 

och frågade om de kunde få köpa lite mark. 

Det slutade med att de köpte hela demon-

teringen 2008.

Lokalerna var inte anpassade till dagens 

miljökrav och Börje beslutade sig därför 

för att riva allt och bygga helt nytt.

Med den nya bilanläggningen får alla tre 

verksamheterna plats under ett och sam-

ma tak.

Här finns en verkstad och demonterings-

hall. I anslutning till demonteringen ligger 

också en tvätthall. Demonteringshallen 

har extra breda portar för att bilarna ska 

kunna lyftas in på tvären. Med de kvadra-

tiska lyftarna spelar det inte någon roll om 

bilen körs in eller lyfts in på tvären med 

trucken.

Drygt 3,5 kilometer rör i golvet ger 

golvvärme i hela lokalen.

Ett stort lager och ett däckhotell med 

plats för 150 kunder finns bakom ena dör-

ren i verkstaden.

Butiken har stora glasade partier ut mot 

Kungsgatan, som är den stora genomfarts-

gatan i Eskilstuna. Här säljs både begag-

nade och nya delar.

– Det här är en vision jag haft ända sedan 

jag jobbade på Saab i början av 1980-talet, 

berättar Börje. Där hade man en avdelning 

som sålde bilar, en som sålde reservdelar 

och så fanns det en verkstad. Det var väg-

gar mellan alla avdelningar och den som 

sålde reservdelarna visste aldrig vad verk-

staden lovat. Sedan jobbade jag en tid i 

Strängnäs och där hade man allting i sam-

ma lokal. Jag såg skillnaden så tydligt. Där 

kunde ingen lova ett oljefilterbyte utan att 

först kolla med verkstaden. 

– Med vår nya anläggning sätter vi kun-

Det här är en
vision som jag
haft ända sedan
1980-talet

UTVECKLA VERKSAMHETEN 

Stora 
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den i centrum. Det här helhetskoncep-

tet gör det enklare för både kunden och 

för oss. Vi gör enorma samarbetsvinster. 

Alla i personalen lär sig varandras arbete. 

Jag är helt övertygad om att det är rätt väg 

att gå. Både för oss och för hela branschen.

Hela ombyggnaden har kostat 13 miljo-

ner. Lite över budget.

– Grundarbetet blev dyrare än vi hade 

tänkt oss, säger Börje.

På övervåningen ligger kontor, kök och 

ett konferensrum. Här sitter Astrid och 

sköter ekonomin.

– Börje driver framåt och jag försöker 

hålla igen, säger hon.

– Vi kapar topparna av varandra kan 

man säga, skjuter Börje in.

Resultatet verkar bli bra. Båda tror att 

miljonerna är väl investerade.

– Vi räknar med att det här läget och en 

butik där vi säljer både begagnade och nya 

delar blir positivt för omsättningen. 

Under närmare ett år har bygget pågått.

– Tålmodigare personal än vad vi har får 

man leta efter, säger Börje. Killarna har 

stått i kallagret med bara en värmefläkt. 

Men nu tycker de att de aldrig har haft det 

bättre. 

Alla är nöjda med de nya lokalerna.

– Vi har fått det precis som vi ville, säger 

Börje. Miljösidan har varit väldigt viktig 

när vi planerade för nybyggnaden. Kun-

derna som kommer hit tittar sig förvirrat 

omkring och tror att de kommit fel. De 

förväntar sig att se skrotbilar i drivor. 

Med den nya miljösatsningen hoppas 

Börje på ett samarbete med ett eller flera 

försäkringsbolag. 

– Om vi får in nyare bilar kan vi erbjuda 

ett bättre och bredare urval av delar och på 

så sätt få förutsättningar för att växa ytter-

ligare.

Jag är helt övertygad om att det här
är helt rätt väg att gå. Både för oss
och för hela branschen

UTVECKLA VERKSAMHETEN 

Börje 
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UTVECKLA VERKSAMHETEN 

Astrid 

Nya, 

Demonteringshallen Det 

Ljus 

Arkitekten insisterade på det spe-

cialbeställda takfönstret.
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EU-PENGAR 
har gett bättre chefer, gladare 
personal och ökad jämlikhet

-

U
nder perioden 2009 – 2011 fick 

SBR fyra miljoner kronor i EU-

bidrag från Europeiska Social-

fonden. Pengarna har gått till kompetens-

utveckling inom ett 60-tal medlemsföretag 

i Skåne, Småland och Östra Mellansverige.

Förbundet tog hjälp av Thomas Bar-

denstam, expert på ansökningar till natio-

nella och Europeiska fonder, för att söka 

pengar och genomföra EU-utbildningar-

na.

– Behovet av utbildning var stort i bran-

schen, säger han. Det handlade inte bara 

om att tillgodose de behov som fanns utan 

också om att få ut budskapet att det krävs 

nya kunskaper, eftersom det händer så 

mycket i branschen. Nya krav och lagar 

gör att branschen är i ständig förändring.

En av målsättningarna var att öka sam-

arbetet mellan de olika demonteringarna.

– Både för att skapa nya idéer och för att 

jobba fram gemensamma strategier. En 

sådan strategi var bland annat att starta ett 

samarbete med kommunerna, där demon-

terarna utreder och tar hand om de bilar 

Nya krav och lagar gör att
branschen är i ständig
förändring

UTVECKLA VERKSAMHETEN 
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som dumpats i naturen.

En utredarkurs gav den kompetensen. 

– Av någon anledning var den kursen 

populärare i Skåne än i övriga landet. Var-

för vet jag inte. Det var en viktig kurs, 

eftersom den skapar möjlighet att komma 

in på nya områden.

– Branschen måste bli bättre rustad inför 

det som kommer i framtiden, annars för-

svinner hälften av den.

Den förstudie som Thomas Bardenstam 

gjorde visade att bildemonterarna ofta är 

goda entreprenörer, men inte alltid lika 

goda ledare. Därför behövdes en ledar-

skapsutbildning. 

– Har man bara en entreprenör som chef 

är det katastrof, säger Thomas Bardenstam. 

Entreprenören pekar med hela handen, 

men man måste se till att folk växer. I takt 

med att man vidgar sina vyer och hittar 

flera samarbetspartners måste också per-

sonalens synfält vidgas.

Säljarna har tidigare mest varit order-

mottagare, men i takt med att tiderna änd-

ras måste de bli mer offensiva och ägna sig 

åt uppsökande verksamhet. 

– Där har kursen i kundpsykologi och 

säljteknik varit betydelsefull.

Det behövdes också en jämställdhetsut-

bildning eftersom 98 procent av alla som 

jobbar i branschen är män. 

– Yrket kräver allt mindre fysiska arbets-

moment, säger Thomas Bardenstam. För-

säljning och kundbemötande får istället 

allt större betydelse. Efter utbildningen har 

antalet anställda kvinnor ökat inom just 

försäljningsområdet.

En del utbildningar har varit direkta 

branschutbildningar, som AC-utbild-

ningen som krävs för att man ska få tömma 

bilens kylsystem, och den pyrotekniska 

utbildningen.

– Demonterarna har fått mycket 

bransch         utbildning gratis, konstaterar Tho-

mas Bardenstam. 

Många företag ville utveckla sina IT-

kunskaper.

– De ville skapa en snabbare och effekti-

vare kommunikation och på så sätt göra 

sitt företag mer utåtriktat till kunder och 

samarbetspartners. Men de ville också kla-

ra de nya tjänsterna som uppstår när 

demonterarna ska utreda de dumpade 

bilarna åt kommunerna.

Thomas Bardenstam kallar hela EU-

projektet för ”ett omställningsbidrag från 

bilskrotare till miljöåtervinningsföretag”. 

Det har också handlat om att öka det 

interna lärandet inom varje företag.

– Tanken har varit att utveckla kompe-

tensen hos varje enskild anställd för både 

dagens och morgondagens uppgifter, men 

också att göra dem mer attraktiva på 

arbetsmarknaden i stort.

Thomas Bardenstam hoppas att 

demonterarna har förstått vikten av utbild-

ning och att de fortsätter att fortbilda sin 

personal.

– Utvecklar man inte verksamheten, kla-

rar man den inte, säger han.

Alla utbildningar fick höga betyg av del-

tagarna. 4,5 på en femgradig skala.

UTVECKLA VERKSAMHETEN 
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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

Chassidelar

www.galwin.se

Brett sortiment

Mycket på lager

Här hittar du dem

Bra priser

Bildem & Fenix

Hjulupphängning

R
enault införde sin egen skrotnings-

premie 2009. Den som skrotade sin 

gamla bil och köpte en ny Renault 

fick 30 000 kronor i premie.

– Vi vill från förbundet och våra med-

lemmar framföra en stor eloge för Renaults 

mycket goda initiativ att gå ut med en 

skrotpremie som morot till alla som köper 

en ny bil, säger Michael Abraham. Det har 

helt klart gett ett inflöde av bra skrotbilar 

till våra medlemmar.

Men tevereklamen har fått många av för-

bundets medlemmar att reagera. Sveriges-

starkaste man följer nämligen inte några 

lagar eller förordningar när han sliter sön-

der bilen för hand.

– Bildemonterarna jobbar hårt för att 

höja sin status samtidigt som myndighe-

terna ställer höga krav på deras verksam-

het, därför har vi svårt att förstå syftet med 

den här typen av reklam, säger Michael 

Abraham, som framfört medlemmarnas 

åsikt i ett brev till Renault. Den gagnar var-

ken bildemonteringsbranschen eller bil-

branschen i stort.

På Renault såg man tevereklamen som 

ett sätt att visa att skrotningskampanjen 

snart var slut.

– Vi hade ingen tanke på vad den gav för 

signaler, säger Karin Karlsson, presschef på 

Renault Nordic AB. För oss var det ett bra 

sätt att illustrera att skrotningskampanjen 

bara gällde en månad till. Tittarna kunde 

följa skrotningen dag för dag den sista 

månaden.

Trots reaktionerna från demonterarna är 

Renault nöjd med sin kampanj.

Sveriges starkaste man 
upprör medlemmarna

NYHETER 

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
KVALITET

MILJÖ

WWW.ASKENGREN.SE

ARBETSMILJÖ

PRODUKTION
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NYHETER

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder  

medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd.

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER ERA FÖRSÄKRINGAR 

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

Företagsförsäkring Motorfordonsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring Gruppförsäkring

Finansiella tjänster Tjänstepensionsförsäkring

Din Servicepartner AB
Din SBR - leverantör

Våra tre däckfabrikat
 täcker minst 90% av behovet 

hos dina kunder, och vi har även 
de sista 10% om det behövs

Vi hjälper din verksamhet att nå nästa nivå!

Tillsammans med dig kan vi;  

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

Ring 0155-29 29 50 så berättar vi mer!

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

 – Under de här tre åren har 5 123 bilä-

gare valt att skrota sina minst tio år gamla 

bilar och samtidigt köpa en ny Renault, 

säger Karin Karlsson. De bilar som har 

skrotats släpper i genomsnitt ut drygt ett 

ton mer koldioxid än moderna bilar som 

Renault Clio, Mégane och Scénic. 

– Nu när vi har utvärderat satsningen 

visar det sig att miljöbesparingen landar 

på 5 225 ton koldioxid. Vi är stolta över att 

vi både har bidragit till att minska miljöpå-

verkan och höja säkerheten på våra vägar.

Michael Abraham poängterar att för-

bundet välkomna själva kampanjen.

– Eftersom vi sett att själva skrotpremie-

tanken har gett resultat, ställer vi mer än 

gärna upp på att ge stöd åt den typen av 

kampanjer så länge det görs med seriositet. 

Vi har förståelse för att man måste sticka ut 

för att nå kunden, men i fallet med tevere-

klamen tror vi att det är många som ställer 

sig frågan om detta var rätt sätt. Sveriges -
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Helt til sidste salgsdag

K
øb-og-smid-vækkulturen får et 

skud for boven, når man nærstu-

derer, hvilke biler der er endt hos 

vore AutoGenbrugere i tiden april 2010 til 

marts 2011. 

På trods af de mange nyere biler, der som 

følge af totalskader hugges op før tid, er 

knap 44 procent af samtlige ophuggede 

biler mellem 16 og 20 år gamle. Det frem-

går af en opdeling af ophuggede biler gen-

nem et år opdelt på alder. Tallene er leveret 

af Miljøordning for biler og gennemregnet 

af Dansk AutoGenbrug.

Ifølge statistikken var 1.635 af de i alt 

98.909 ophuggede biler i perioden april 

2010-marts 2011 mellem nul og fem år 

gamle, mens den næststørste gruppe – 

biler mellem 11 og 15 år – tegnede sig for 

28.640 biler. Dernæst følger følger biler 

mellem 21 og 25 år med 17.015.

Spændende udsigter til 2012 for 
DAGs medlemmer

Å
r 2011 var på mange områder et 

særpræget år. Et år hvor 

finanskrisen skulle været lettet 

lidt, men som så blev erstattet med en 

økonomikrise, hvor det har været meget 

svært at låne til udvidelser og andre inve-

steringer i bygninger og værkstedsfacili-

teter.

På det politiske område har der været 

regeringsskifte, som ikke har levet helt op 

til valgløfterne og som har givet nogen uro 

på bagsmækken. Senest betalings ringen 

omkring København

Det manglende digitale motorregister, 

som endnu en gang er blevet udskudt, 

skulle ellers have været med til at mindske 

administrationsomkostningerne i forbin-

delse med bl.a. afregistrering på de snart 

ikke eksisterende motorkontorer hos 

SKAT. 

De sænkede reparationsgrænser har 

sendt mange af de billige små biler til 

ophug i stedet for, at de skulle være en tur 

på værkstedet for genopretning – til gavn 

og glæde for arbejdsløsheden og for hele 

den danske autobranche.  

2012 bliver efter alle solemærker at 

dømme lige så særpræget et år. 

Det forventes at nye regler for registre-

ringsafgift på motorkøretøjer vedtages og 

implementeres.

Uanset hvordan man vender og drejer 

reglerne, så står én ting soleklart – staten 

skal have det samme provenue og måske 

lidt mere ind i statskassen for at Danmarks 

budget holder i 2012. 

Det bliver svære opgaver at løse, men vi 

må håbe på, at politikerne lytter til bran-

cheorganisationerne, således at der kan 

opnås gode og realistiske løsninger.

Alle er enige om, at vi skal passe bedre 

på vort miljø, og for at gøre det på den bed-

ste og billigste måde, så skal vi alle være 

realistiske og lytte til de mange kloge men-

nesker, som har lavet beregninger på, hvor 

mange år en bedre brugt bil kan køre – 

kontra miljøbelastningerne ved produkti-

on af nye biler i mellem og fjernøsten. Vi 

står vagt omkring miljøet i Danmark, men 

så nytter det ikke, at andre lande, på vores 

egen opfordring, forurener tilsvarende 

eller mere ved at producere nye biler.

Mange andre nye udfordringer ligger 

lige foran os i 2012. Vi skal tage stilling til 

miljøbehandling af de mange nye typer 

biler, som kommer på markedet. Det være 

sig el-biler, hybridbiler og biler med helt 

nye typer motorer, transmissioner og driv-

liner.

Ligeledes kommer der en revision af 

ophugningsdirektivet som allerede er i 

fuld gang i en godt arbejdende gruppe 

under Miljøstyrelsens ledelse.

Vores internationale søsterforening, har 

også haft  travlt . Der har været adskillige 

møder internt og med Kommissionens 

folk, som alle har været til gavn for det 

fremtidige samarbejde 
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www.nygarde.se

Å
rets landsmøte/generalforsamling 

i NBF er lagt til Kristiansand. 

Landsmøtet starter med lunch fredag 20. 

april kl. 11:30. Det blir registrering med 

kaffe fra kl. 12:30 og åpning av landsmøtet 

kl. 13:30. 

Lørdag 21. starter programmet kl. 10:00, 

med diverse orienteringer på hotellet, 

bedriftsbesøk og lunsj hos Bjarne Johan-

sen AS.

Ledsagerprogram 20. april

Besøk og omvisning samt enkel servering 

av kaffe og kaker på Kristiansands nye kul-

turhus Kilden.

Felles utflukt lørdag 21. april

Etter frokost blir det avreise til bedriftsbe-

søket hos Bjarne Johansen AS, bussen kjø-

rer fra hotellet kl.1130. Lunsj blir servert 

hos Bjarne Johansen AS. 

Festmiddag lørdag kveld

Vi samles til festmiddag lørdag kveld. Vi 

starter med et glass som sprudler og gir 

oss hen til en bedre festmiddag. 

…. Og så blir det dans etterpå….

Pent antrekk ved festmiddagen. 

Fredag 20. April:

Program

Kl 11:3 Lunch for deltagere og ledsagere. 

Kl 12:30 Registrering og kaffe. 

Kl 13:30 Åpning av landsmøtet, ved Fyl-

kesmannen i Vest Agder.

Velkommen til landsmøtet ved styrele-

der Tor Alm.

Innlegg fra KLIF om kontrollaksjonen 

2011 ved Kari Aa.

Innlegg fra Autoretur ved Erik Andre-

sen. 

Generalforsamling Norges Biloppsam-

leres Forenings Servicekontor.

Generalforsamling Norges Biloppsam-

leres Forening.

Kl 19:30 Middag for deltakere og ledsa-

gere på hotellet.

Ledsagerprogram fredag 20. April

Kl 13:30 Oppmøte i hotellets resepsjon

Lørdag 21. April

Kl 09:00 Frokost

Kl 10:00 Orientering om prosjektet 

Stommar ved nestleder. NBF Leif Magne 

Larsen.

Kl 1030 Orientering fra generalsekretær 

og representant fra eksternt firma om 

databasert internkontroll og prosjektet. 

Kl 11:30 Bussavgang til Bjarne Johansen 

AS. Lunsj på bedriften.

Kl 15:30 Retur til hotellet

Kl 19:30 Aperitiff for deltakere, gjester 

og ledsagere  

Kl 20:00 Festmiddag for deltakere, gjes-

ter og ledsagere

NB: Pent antrekk 

Sosialt samvær. Musikk og dans

Søndag 22. April

Frokost og hjemreise. 

Vi tar forbehold om endringer i de 

oppsatte programpostene

Landsmøte/generalforsamling
i Kristiansand 

Det 



34  ›|nbå NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2012

EGARA speech at ESG assembly

E
GARA was invited to  

talk at the European 

Shredder Group ESG 

meeting.. 

We were happy to make a 

presentationt about EGARAs 

working business. We see this 

first invitation as a good opp-

ortunity to get to know one of 

our collegue players in the 

field of car recycling. 

The shredders play an 

important role when they 

report the volume of recycling 

to the european Commission. 

This year methodologies for 

shredder campaigns will be 

taken care of to support the 

harmonisation of reporting.

The ESG meeting is held 

March 14th in Brussels. 

VASSO offered to host the 

2012 Spring Meeting in their 

country Switzerland. EGARA 

gladly accepted this invita-

tion. The  EGARA springmee-

ting will be held May 11th and 

12th in Luzern.IN
SI

D
E 

EG
A

R
A

Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Tel. 0612-124 20  Fax 0612-71 17 48  www.adalensbildemontering.se

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
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INSIDE EGARA

Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

www.olanders.nu

SEDA PRODUKTER

FÖR LÖNSAMMARE, SÄKRARE OCH
EFFEKTIVARE BILDRÄNERING

 

wwwwwwwwww.ooolllllaannddddeerrss.nnu

Kontakta oss för mer information och offert! 

Ingemar Olander 
 

ingemar@olanders.nu

Nu i samarbete med  
SBR och NBF

t!

A PRODUKTER
VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING

TRYCKLUFTDRIVNA 
MEMBRAN- o DOSERPUMPAR

P10A P30A

I mer än 30 år har vi tillverkat pumpar till bl.a.:
Fordonsverkstäder och Bildemonteringsfirmor

Telefon 036-18 11 60  ·  Telefax 036-18 11 69
info@dominator.se · www.dominator.se

Bildemontering 
i hjärtat av
Värmland

0563-52020Ommavägen 9   275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering

märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT 

Helproffs på 
begagnade 

bildelar!Telefon 0499-49 000
V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36  www.signalen.se
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Beg. Bildelar i Kolbäck AB
Centralt beläget i Västmanlands Län.

Våra kunder är Verkstäder, Myndigheter  
och Privat personer.

Vi SBR Certifierade.

 Tel 0220-417 14

Besök gärna vår hemsida. www.begbildelarikolback.se

Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad
www.hurvabildemontering.se

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv  0413-310 01

Vi välkomnar BIL-DEMONTERING I NES AS
som ny användare av

Intresserad du med? 
Ring +46 36 311 692

Dags för årsmöte
 Viktig branschinformation för dagens
 och morgondagens demonterare

-

S
om vanligt är det ett fullmatat pro-

gram med viktig branschinforma-

tion för alla som vill hänga med i 

utvecklingen.

Under fredagen kommer MRF:s infor-

mationschef Charlie Magnusson att berät-

ta om de krafter som påverkar motorbran-

schen.

Johan Felix från Chalmers och Emma 

Strömberg från KTH/IVL berättar om de 

senaste resultaten från BilRetur/SBR:s 

pågående forskningsprojekt.

Från GM Europa kommer Klaus Putz-

hammer och informerar om ELV-hante-

ringen i Europa.

Bengt Öberg, Jan Olvenmo och Anders 

Kling presenterar projektet med att repa-

rera plast från skrotbilar. I juni ska 18 

demonteringar vara igång i projektet.

Hur framtidens bilar kommer att se ut 

och fungera berättar Hans Folkesson.

På kvällen serveras supé, där förbundets 

medlemmar träffas och har trevligt, men 

där de också  kan utbyta viktiga erfarenhe-

ter och idéer. 

På årsmötet kommer också beslut att tas 

om förbundet ska ändra namn.

 Styrelsen för SBR hälsar alla välkomna.
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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. 

AVSÄNDARE:

SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund

Karlavägen 14 A

SE-114 31 STOCKHOLM




