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Prenumeration
Enklast prenumererar du på NBÅ
genom att faxa eller mejla in en
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AllbildelAr i Huddinge Ab
är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda direct bildelsgaranti på
begagnade bildelar.
garantin gäller för mekaniska delar som
exempelvis motorer, växellådor och
elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet
för dig som köpare.
garantin ersätter felaktiga bildelar och kostnader för
i- och urmontering av dessa.

Köp era bildelar hos oss

och vi tar ansvar genom hela köpet.
För fullständiga garantivillkor se
www.allbildelar.se.

de 9001 & 14001
vi är iSocertiFierA

Telefon: 08-746 93 00
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Sveriges Bilskrotares Riksförbund
är medlem i:
› Automotive Recyclers Association
› EGARA – European Group of Automotive Recycling Associations

Nästa nummer
Nästa nummer, 4/2012, av Nordisk Bilåtervinning kommer den 15 oktober. Sista materialdag för annonser är den 2 0 september.

Jag är ingen Greenpeace-gubbe.
Mitt miljöengagemang startade med
mina egna misstag.
Hans Folkesson• sid 10
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FÖRBUNDSDIREKTÖR

Framtiden

Långsiktiga projekt ger resultat

A

tt se fram emot något är alltid lika
spännande,
Vi har alla sett fram emot en
varm och fin sommar. Tyvärr har den lyst
med sin frånvaro, men vi bär ändå på hoppet att den ska komma. Detsamma kan
sägas om det finansiella läget. Det verkar
vara lågtryck inom området, men visst
hoppas vi att det ska klarna upp, eftersom
det påverkar oss alla på ett eller annat sätt,
direkt och indirekt.
För oss och vår bransch får det faktum
att råvarumarknaden åker berg- och dalbana konsekvenser. Det är svårt för
demonteraren att veta vad som ska demonteras när priserna är instabila.
För att långsiktig kunna se på vilket sätt
vi kan arbeta för bättre lönsamhet har vi
under våren jobbat med olika forskningsprojekt, där bland annat Chalmers Johan
Felix och IVL:s Emma Strömberg har gett
oss god insikt och kunskaper i nya sätt att
arbeta. Resultaten har presenterats i tidigare nummer av Nordisk Bilåtervinning
och i det här numret går det att läsa om
utvärderingen av Chalmersprojektet. Vi
har kunnat se att det finns ett ljus i tunnel n
om vi gör rätt saker. Projektet reparation
av plastdetaljer från demonteringsbilen

Nordens största leverantör av begagnade bildelar
Nordens största leverantör av begagnade bildelar

Det är svårt för demonterarna att
veta vad de ska demontera
när priserna är instabila.
har också gett ett mycket positivt resultat.
Det kommer nu att övergå till en produktion som kan gynna hela branschen, se
artikel i detta nummer.
SBR arbetar också tillsammans med kollegorna i övriga Europa för att hitta lösningar på hur vi kan höja värdet av råvaran. På Egaras vårmöte i Schweiz framkom
en stor samsyn i materialåtervinningsfrågan. På andra håll i Europa har man kommit fram till ungefär samma slutsatser som
i Chalmersprojektet.
Vi kommer att fortsätta att jobba i projekt och med forskning som kan ge den
kunskap och information som får vår
bransch att utvecklas in i framtiden. Vi har
fått bra respons från bilimportörerna på att
nätverket BilRetur nu är på plats och att
alla medlemmar är tredjepartscertifierade.
Det innebär att varje enskild biltillverkare
känner större tilltro till den långsiktiga lösningen som krävs för att få saker och ting

347.314
345.392
bildelar
bildelar

att inte bara landa utan även att landa på
rätt plats. Det finns många saker att glädjas
åt inom branschen och som alltid kommer
sol efter regn, så även för oss och vår
bransch.
Jag vill passa på att tillönska alla en trevlig sommar, och ni som tar semester, gör
det ni inte gör till vardags, så får ni en ny
spännande upplevelse att berätta om.
Med goda sommarhälsningar
Michael Abraham
Förbundsdirektör

pålager
lager idag!
på

Kom ihåg halvårsmötet
i Trollhättan
den 28-29 september
Med bland annat ett besök på
Saabmuseet.

Telefonförsäljning öppen måndag-torsdag 7-20, fredag 7-17

Telefonförsäljning öppen måndag-fredag 7-18

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?

hedemora@atracco.se
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Telefon:
0225-59
Fax: 0225-59
5555
4940
Fax: 0225-59 55 49
Öppet i butiken:
Öppet
Mån i- butiken:
Fre: 7:00 - 17:00
Mån
- Fre:
7:00
- 17:45
Lör:
10:00
- 13:00

mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Som medlem får du bland annat lagbevakning som är företagsspecifik.
Intresserad av medlemskap i SBR,
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund?
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70
eller maila till
info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.
Å
SV

Låga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström, 0706447213 eller leo.lundstrom@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn, 026614100 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 Johannesson, 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,

Hedemora
Hedemora
Telefon: 0225-59 55 40
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Chalmersprojektet

ÅTER-

VINNING

och lönsamhet
Så ska det uppnås

Hur kan man kombinera demontering, fragmentering och
arbetet efter fragmenteringen för att nå optimal återvinning
och lönsamhet? Det är frågan som bilbranschen nu vill gå
vidare med när Chalmersprojektet har avslutats.

S

någonstans materialvärdet sitter. Kommunikationen mellan demonterare och fragmenteringarna har inte heller alltid fungerat på bästa sätt tidigare.

Projektet avslutades nyligen med en
välbesökt workshop.
– En av de största vinsterna med det här
projektet är att de olika deltagarna har träffats och börjat prata med varandra, säger
projektledaren Johan Felix. Nu kan de se
varandras behov och diskutera hur de kan
samverka på bästa sätt för att tillsammans
kunna göra ett bättre jobb och tjäna mera
pengar. Demonterarna efterlyser till exempel information från biltillverkarna om var
de kan hitta värdet i bilen. De vet vilka
delar som efterfrågas, men de vet inte var

En av slutsatserna i projektet är att det
finns delar och material av värde som idag
inte plockas bort ur bilen. Till exempel
koppardetaljer där värdet överstiger kostnaden för demonteringen. Men en förutsättning är att demonteringen sker maskinellt. Att manuellt plocka ur koppardetaljerna tar oftast för lång tid för att vara lönsamt.
– Maskinell demontering har en potential att öka lönsamheten för demonterarna,
säger Johan Felix. Självklart måste en
investering i en maskin anpassas efter hur
många bilar som demonteras. Om man
demonterar 500 bilar är det förmodligen
ingen vinst, men då kanske man kan gå
ihop med en kollega och ha en maskin tillsammans.
Projektet visar också att en av de större
utmaningarna för att nå 95 procents återvinning är att återvinna en större del plast

edan oktober förra året har forskarna
på Chalmers Industriteknik och IVL
Svenska Miljöinstitutet undersökt
hur demonterarna ska hitta lönsamhet i att
öka återvinningen till 95 procent till 2015.
Till sin hjälp har de haft demonteringarna Thomassons.Nu Grupp AB, Walters
Bildelslager AB och Eklunds Bildelslager.
Bakom projektet står SBR/BilRetur, Volvo
Cars, Stena, Bil Sweden, If, Länsförsäkringar, IVL Svenska Miljöinstitutet och
Naturvårdsverket.
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än vad man gör i dag. Det finns i dagsläget
ingen ekonomisk drivkraft för demonterarna att plocka bort mer plast, eftersom
fragmenteringarna betalar samma kilopris
för den demonterade bilen oavsett om
plasten är bortplockad eller inte. Och
eftersom plasten i dag ges ett materialvärde
som ligger i samma storleksordning som
det värde den har när den sitter kvar i
bilen. Dessutom är transporten av plast
dyr eftersom delarna ofta är skrymmande
och demonteringen också måste sortera
den efter polymerinnehåll.
Två av branschens andra projekt visar
dock att det går att få lönsamhet i att reparera skadade plastdelar och att återvunnen
plast från stötfångare håller nästan samma
kvalitet som ny råvara.
– Därmed borde det vara möjligt att
kunna få upp priset på plast från skrotade
bilar så att det skapas en ekonomisk drivkraft att demontera plastdetaljer, säger
Johan Felix.
Det finns två olika vägar att gå för att
uppnå 95 procents återvinning till 2015.

Den ena är att utöka demonteringen och
den andra är att låta det mesta sitta kvar på
bilen och istället hantera återvinningen av
fluffen, alltså restavfallet efter fragmenteringen.
Forskarna har även tittat på hur man
gör i andra länder. I Holland demonterar
man bara det av värde i bilen och skickar
resten till fragmentering. Och i Japan sker
demonteringen maskinellt på löpande
band.
Kostnaden för att återvinna fluffen är
lägre jämfört med manuell och maskinell
demontering av det material som blir fluff
vid fragmentering.
– Men vi har inte kunnat jämföra vilken
miljöpåverkan de båda alternativen har,
eftersom vi inte haft tillgång till all information kring metoderna för fluffåtervinning, så kallade post-shredder treatment,
säger Johan Felix. Vi vet dock att en utökad
demontering av kopparinnehållande delar
och plast ger en miljövinst.
Projektpengarna är slut, men många frå-

Vi vet att en utökad demontering
av plast och koppardetaljer
ger en miljövinst.
geställningar återstår och alla inblandade
parter vill gå vidare med de resultat man
nu fått fram.
– Vi har sökt pengar från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, berättar
Johan Felix. Det är en stor ansökan på tio
miljoner kronor för ett projekt på tre år. Vi
vill bland annat titta närmare på hur man
kan optimera demontering, fragmentering
och PST, alltså efterarbete efter fragmentering, i förhållande till varandra så att återvinningen fungerar bättre. I projektet
ingår även att titta på hur de kritiska materialen kan hanteras inom fordonsindustrin
för att undvika att de tappas bort under
processen och hamnar på deponi. Och hur
vi kan sluta kretsloppet.
I juli kommer besked om Mistra god-

känner ansökan.
– Om vi inte får några forskningspengar
finns alltid möjligheten att fokusera på
några enskilda problemställningar.
Efter sin tid som projektledare är Johan
Felix positivt överraskad av demonteringsbranschen.
– Men jag har ju träffat mönstereleverna,
de som är bäst i klassen. Så självklart har
jag bara positivt att säga om branschen.
Det finns en stor vilja till förändring, för att
jobba på ett annat sätt. Jag blev förvånad
över att det handlar så mycket om produktion, att man bedriver industriproduktion.
Alla inblandade forskare har fått ett väldigt
positivt intryck av branschen.
Agneta Trägårdh
nordisk bilåtervinning 3 · 2012
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Reparationer av plastdelar
genom att använda begagnade bildelar istället för nytillverkade.
– Vi har byggt upp ett lager med plastdelar som ska repareras och vi har lärt oss vilka delar det är efterfrågan på, säger
Eddie Jonsson. Stötfångarbeklädnad är det som säljer bäst,
men vi har även levererat annat som strålkastare med trasiga
fästen. Det är lättare att räkna hem en reparation på större
delar med högt nypris. Vi har fått igång samarbetet med tre
verkstäder och det är möjligt att vi kommer att ta in ytterligare
en verkstad för att få avsättning för alla delar.
Hur den fortsatta finansieringen ska se ut är inte klart.
– Vi ska titta på olika lösningar, säger Eddie Jonsson. Man
kanske ska ha en typ av medlemskap där alla betalar en avgift.
Vi måste genomföra utbildningar och den kostnaden måste
någon ta. Jag tror att alla inblandade måste vara beredda att
betala. Då är det nog också lättare att hitta engagemang i alla
led. På något sätt är det ändå självfinansierat eftersom alla tjänar pengar på det. Demonteringarna lägger ner mycket tid,
men vi säljer också mer.
– För de demonteringar som har försäkringsbilar och säljer
tillbaka till verkstäderna är plastreparationer klockrent. Det
blir säkert olika utfall för olika företag, men hos oss har vi fått
bra snurr på delarna.

Begagnade bildelar

- ett lönande miljötänk i tiden!

Vårt IT-system gör det snabbt och enkelt

att jobba med begagnade bildelar. Det

täcker hela kedjan med lösenbilar till handel
av kvalitetssäkrade bildelar med 1 års
garanti*. Smidigt, snabbt och säkert.
•

Full koll på dina lösenbilar på gården

•

BegagnatSök för skadereparationer

•
•

Demontering och produktion

BegagnatSök för mekaniska reparationer

Agneta Trägårdh

Nu blir plastreparationer
en branschorganisation
Nu är projektet med att reparera skadade plastdelar slut och går in i ett nytt skede.
– Vi ska titta på hur vi bäst kan gå vidare, säger
Eddie Jonsson på Karstorps Bildemontering,
som ingår i den grupp som ska bilda en ny organisation kring plastreparationerna.

A

lla 17 demonteringar som ingår i projektet är nu igång.
Resultatet av försöket med att reparera och återanvända
plastdelar som tidigare har slängts och malts ner är över
all förväntan.
– Alla är otroligt positiva, säger projektledaren Bengt Öberg.
Personalen har visat ett enormt engagemang. Det är verkligen jättekul. Projektet visar att det finns en potential till utveckling av
plastreparationer som alla tjänar på.
Projektet har dragits igång av BilRetur/SBR, Laga och Stena tillsammans med Motorbranschens Riksförbund och If. Nu är projektpengarna slut, men alla inblandade vill fortsätta att utveckla
verksamheten, som nu istället övergår till en branschorganisation.
– Jag och Marcus Norgren på Demia ska träffa Bengt Öberg och

8 ›|nbå
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Att reparera plastdelar
istället för att köpa nya delar
är en stor miljövinst.
diskutera hur vi ska finansiera en fortsättning och om den ska ske
i form av en bolagisering eller som någon typ av samordningsprojekt, säger Eddie Jonsson.
Bengt Öberg har fått i uppdrag att skriva förslag på organisation
och regelverk.
– Jag ska också föreslå vilka delar som är viktiga att jobba vidare
med och komma med en budget för det arbetet, säger han.
Den nya organisationen kommer förmodligen att heta Repdels-returen. Tanken är att flera demonteringar ska kunna ansluta
sig och få hjälp med att komma igång. Flera andra försäkringsbolag står också redo att gå in i samarbetet.
– De kommer förmodligen att vilja ha med sina demonteringar
och verkstäder, säger Bengt Öberg.
Att kunna reparera och återanvända plastdelar är inte bara en
vinst för demonteringarna, verkstäderna och i slutändan försäkringsbolagen och deras kunder. Det är också en stor miljövinst.
Bara If minskar sina koldioxidutsläpp med minst 926 ton per år

Ett tack från
branschen

Vi från Branschorganisationerna, Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BilRetur tillsammans med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR, ser detta projekt som mycket
lovande, då man tillsammans med försäkringbolagen kan
skapa ett mervärde som gynnar alla inom respektive bransch
som kan leva upp till regelverket som ligger till grund för
reparation av plast från demonteringsbilen.
Att Bildemonteraren kan leverara plastdetaljer, som ger
Bilplastteknik och MRF:s verkstäder möjlighet till att förbättra
sin beläggning, till en lägre kostnad gentemot försäkringsbolagen, är ett bra bevis på att man kan utverka ett vinn-vinnkoncept mellan branscher. Ett bra skolexempel på att samverkan och gemensamt regelverk är till fördel för att skapa möjlighet till utveckling.
Vi som företrädare för respektive bransch, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
vill ge Bengt Öberg och Anders Kling en stor eloge för ett bra
genomfört projekt, som nu kommer att övergå till att verka
för en branschövergripande produktion. Dessutom vill vi
tacka Stena, som har deltagit för att hjälpa demonterarna att
få lönsamhet i något som egentligen ligger utanför Stenas
egentliga affärsområde
Bo Ericsson, MRF
Michael Abraham, BilRetur/SBR

Läs mer på www.recopart.se

*Gäller MRF- och
KBV-verkstäder med
överenskommelse om garanti.

Recopart Systems AB, Nybrogatan 59
114 40 Stockholm. tel 08-667 18 00
nordisk bilåtervinning 3 · 2012
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Porträtt Hans Folkesson

Miljöengagemanget
startade med mina
egna misstag

Efter många toppjobb inom bilindustrin tackade Hans Folkesson
ja till en plats i BilReturs styrelse.
– Miljö och hållbarhetsfrågor är det enda viktiga vi har i samhället,
säger han. Jag tar inte på mig några uppdrag utanför det området.

H

ans Folkesson är en auktoritet
inom fordonsindustrin, men
demonteringsbranschen var ny
för honom när han tog plats i BilReturs
styrelse.
– Jag var på en bilskrot för 25 år sedan
och då såg skrotarna ut på ett visst sätt.
Därför blev jag förvånad när jag kom till en
modern bildemontering. Man tror att man
kommer in på en Torslandafabrik. Det
spills inte en droppe olja eller kylarvätska
på golvet. Bilens saneras och plockas ner
på ett professionellt sätt. I dag finns ett
antal sådana demonteringar. Och det är de
som kommer att finnas kvar. Tillsammans
med de demonteringar som vill utveckla
sig.
Men många av dagens demonteringar
kommer att försvinna, tror han.
– För den som demonterar en bil i veckan fungerar det inte, även om jag inte ute10
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sluter att det finns någon som klarar det
också. En liten demontering som har
ambitioner, men som saknar resurser kan
slå sig ihop med grannen. Så har det varit
inom andra branscher.
Lagstiftningen säger att det inte får
vara för långt mellan inlämningsställen för
bilar som ska skrotas.
– Man kan alltid samla ihop och transportera bilar, men det är inte så klokt ur
miljösynpunkt. Därför får det inte bli för få
demonteringar. Det får inte bara var 30 om
några år. Om det blir stora hål kan vi inte
teckna avtal med bilproducenterna. Det är
deras ansvar att bilarna tas om hand och
återvinns till 95 procent.
– Våra företag är effektiva och ju större
ett företag blir desto mer ineffektivt blir
det. Jag är ingen vän av jättekoncerner. Det
finns många exempel på företag som växt

BilRetur är en
katalysator för den
process som pågår.
sig för stora. Om fem demonterare går
ihop är det ingen fara, men när 100-tals
personer som inte känner varandra är
inblandade, då börjar varningsklockorna
ringa.
Hans Folkesson menar att det just nu
pågår en stor process inom demonteringsbranschen.
– Och BilRetur är en katalysator för den
processen. Vi hjälper till att ta fram metoder, till exempel de forskningsprojekt som
pågår för att titta på rationell demontering.
Och vi har certifieringen, där man inte
bara certifierar sig en gång, utan måste
hålla viss klass för att normen ska vid-

Miljöengagemanget fick Hans Folkesson,
en auktoritet inom bilindustrin, att tacka ja
till en plats i BilReturs styrelse.
makthållas. Vi skapar ett nätverk där konsumenterna kan lämna sina fordon. Det
finns en naturlig kedja från bilproducenterna till demonteringarna.
Vid 57 års ålder tyckte Hans Folkesson
att det var dags att pensionera sig från Volvo.
– Då hade jag haft ledande positioner i
25 år och hela den tiden arbetat upp till 80
timmar i veckan, aldrig mindre än 50 timmar. Jag ville göra något annat än att
springa i ekorrhjulet tills jag dör.
Från början var det flygintresset som fick
Hans Folkesson att söka sig till Saab. Men
flygdivisionen tog inte in så många nya
medarbetare och när Saab i Trollhättan
annonserade efter folk till datorstyrd konstruktion sökte han och fick jobb.
– De hade en bild på Viggen eller Draken i annonsen, så jag tyckte att det verka-

de bra. Jag blev kvar i Trollhättan i 18 år
och sedan var jag fast i bilbranschen.
Han var på Volkswagen mellan 1992
och 1995, där han var utvecklingschef på
Skoda i Tjeckien.
– Jag kom dit strax efter murens fall. Det
var gigantiska skillnader mot Sverige. På
kontoret såg det ut som var som helst, men
utanför var det helt annorlunda. Det gick
inte att få tag på bensin på lördagseftermiddagarna. Planerade man inte sin resa
blev man stående. Det fanns ingenting i
affärerna. När jag flyttade hem tre år senare var det dygnet-runt-öppna mackar
överallt. Det fullständigt exploderade.
– Jag hade väldigt ambitiösa medarbetare. Allt som allt var de 900, av dem var
det 300 som bara stämplade in, 300 som
var som i Sverige och 300 som var bättre än
de bästa i Sverige. Hungriga på ny teknik.

Utvecklingen går snabbt med sådana medarbetare.
Privata skäl fick Hans Folkesson att flytta
tillbaka till Sverige, trots att han trivdes
väldigt bra i Prag. Han blev tillfrågad om
han ville bli teknisk chef för Volvo lastvagnar och han stannade kvar där fram till
splittringen inom Volvokoncernen.
– Det kändes inte kul att börja med
Renault.
Istället blev han utvecklingschef på Volvo Personvagnar.
När han gick i pension fick han möjlighet
att kombinera sitt yrkeskunnande med sitt
miljöengagemang. Han var styrelseordförande för hybridcentrum i Göteborg, med
alla svenska fordonstillverkare, de tekniska
högskolorna och Energimyndigheterna
som intressenter. Målet var att bygga upp
en kunskapsbas som gör Sverige världsnordisk bilåtervinning 3 · 2012
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Porträtt Hans Folkesson

nyheter

SIGNALEN utökar i Linköping
Signalen AB i Mönsterås har köpt
Hårds Bildemontering AB i Linköping.
– Det är en välskött anläggning
som ligger geografiskt rätt till för
oss, säger Signalens VD Leif Fehling.

H

ZBee har plats för tre personer och går i 45 kilometer i timman. Det perfekta närfordonet, enligt Hans Folkesson som
varit med och utvecklat det lilla elfordonet i det egna företaget Clean Motion.

ledande inom hybridteknik.
– Jag drog igång fas ett. Nu går det in i
fas två.
Numera kombinerar Hans Folkesson
sina styrelseuppdrag med arbetet i företaget Clean Motion, som han har startat tillsammans med sonen och sju andra delägare. Där är han arbetande styrelseordförande. Företaget tillverkar små elfordon
som går 45 kilometer i timman och klassas
som EU-mopeder.
– Jag tror att små eldrivna fordon är
framtiden. De är bäst för att åka kortare
sträckor i städer och är helt enkelt ett närtransportfordon. Om man ska åka längre
sträckor finns andra möjligheter. Det kommer kanske att finnas enstaka elvägar och
så kommer man att köra med laddhybrider. Kortare sträckor på el och längre
sträckor på biobränsle.
– Jag tror att vi kommer att se stora förändringar i bilåkandet. I dag har många
familjer två bilar. I framtiden kommer
man att nöja sig med en bil plus ett närfordon. Ambitionen är ju att vi inte ska vara
fossilberoende efter 2030. För Sveriges del
betyder det att vi inte kommer att behöva
importera olja. Sverige är unikt eftersom vi
kan få fram biobränsle från skogsrester.
Men etanol som konkurrerar ut maten tror
jag inte på.
Hans Folkesson menar att beskattningen
12 ›|nbå
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Jag är ingen Greenpeace-gubbe, jag körde
en Saab Turbo som drog två liter milen
och jag körde fort.
på koldioxidutsläpp är löjligt lågt i dag.
– Den är 1 krona milen i Sverige och
bara 5 öre milen i övriga Europa. Inte konstigt att den här planeten inte kommer att
överleva. Jag anser att det behövs 10 kronor i skatt på koldioxidutsläppen. En liten
bil släpper inte ut så mycket.
Det egna miljöengagemanget startade
med de egna misstagen, säger Hans Folkesson.
– Jag är ingen Greenpeace-gubbe. Men
jag blev medveten om mina egna misstag
när jag fick fakta på bordet. Jag körde en
Saab Turbo som drog två liter milen och
jag körde fort. Det krävs bara små förändringar för att få ett hållbart samhälle. Istället för att utveckla pansarfordon där vi åker
säkert borde man titta på helheten. Jag
åker säkert men alla runt omkring mig
löper en risk.
– Vad är det för fordon som ska röra sig i
trafiken? När jag växte upp cyklade jag till
skolan. I dag vågar ingen skicka sina barn
på cykel till skolan. Vilken trafikmiljö vill
vi ha? Vi kanske ska utveckla den med hänsyn till oskyddade trafikanter. Ekorrhjulet

blir bara alltmer hysteriskt. Vi utvecklar
bilar som går 250 kilometer i timman när
det bara finns en enda liten vägsträcka på
Autobahn där man får köra så fort. Bilarna
har 20 airbagar. Det kanske är bättre att
utveckla fordon som går 20 kilometer i
timman. Om folk höll hastigheten vid 30
skulle man inte behöva några vägbulor. Vi
kanske borde utveckla fordon som bara går
att köra i 30 där det är 30.
För demonteringarnas del betyder det
ingenting om bilarna blir mindre menar
Hans Folkeson.
– Små elfordon måste också återvinnas.
I dag rullar det 1 miljard bilar på våra
vägar. 2050 kommer det att ha vuxit till 2,5
miljarder.
– Om man inte kan återvinna och återanvända bilarna på ett effektivt sätt tar
materialen slut och miljön fördärvas helt
med deponering av farliga ämnen. Därför
är demontering och recycling en av våra
viktigaste miljöfrågor.
Agneta Trägårdh

årds är numera ett helägt dotterbolag till Signalen AB.
– Vi har länge velat expandera
geografiskt, men att starta upp en helt ny
anläggning från början med alla tillstånd
som krävs kostar alldeles för mycket, säger
Leif Fehling. När möjligheten att köpa
Hårds dök upp tvekade vi därför inte.
Ägaren Inga Lill Gideskog ville inte driva företaget vidare sedan maken Carl Henric avled för ett år sedan, men sonen Christian Gideskog är kvar som platschef.

I dag måste man
växa. Både
geografiskt och
volymmässigt.
– Vi har redan många kunder i området,
säger Leif Fehling. Linköping ligger väldigt
bra till med närheten till Norrköping,
Nyköping och Stockholm. Vi får stora
samordningsvinster både när det gäller att
hantera råvaran och med transporter. Och
med samma data- och telefonsystem minskar vi våra overheadkostnader.
Med det nya bolaget hanterar nu Signalen omkring 2 000 försäkringsbilar per år.
– Det är ett steg framåt, säger Leif Fehling. Man måste växa både geografiskt och
volymmässigt. I dag har vi kunder ända

nere från Skåne upp till Stockholm.
Just nu renoveras lokalerna på Hårds
Bildemontering.
– Vi gör en allmän uppfräschning. Dessutom utökar vi den hårdgjorda ytan och
bygger till större lagerutrymmen.
Leif Fehling säger att han kanske kan
tänka sig att köpa flera demonteringar i
framtiden.
– Om vi hittar välskötta anläggningar är
det inte alls uteslutet. Nu har vi redan
banat väg och vet vilka samordningsvinster vi kan göra.
Signalen AB ingår också i den nya gruppen MärkesDemo.
– De stora försäkringsbolagen kräver
större grupperingar. Man måste öka samarbetet på alla plan om man ska lyckas.
Agneta Trägårdh

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se

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

nordisk bilåtervinning 3 · 2012
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I blickpunkten Atracco i Växjö

I blickpunkten Atracco i Växjö

På Atracco i Växjö är plastreparationer vardag sedan länge

Vi säljer inget
som vi inte själva vill använda
På Atracco i Växjö är det ingen nyhet att det går att reparera skadade
bildelar i plast och sedan sälja dem. Det har man gjort under flera år. Något som underlättas av att demonterarna och plastreparatörerna jobbar
under samma tak.

D

en stora verkstadslokalen på 5 000
kvadratmeter rymmer en mekverkstad, en plåtverkstad, en lackverkstad och en demontering. En lång
gång binder samman de olika enheterna,
en genomtänkt lösning som ger många
fördelar.
– Inga onödiga transporter och inga
onödiga väntetider, säger Lars-Göran
Johansson, VD för Attraco Auto. Eftersom
vår skadeverkstad använder de begagnade
delarna från demonteringen vet vi att
delarna håller hög kvalitet. Vi säljer inga
begagnade delar som vi inte själva vill
använda.
Personalen växlar mellan de olika
avdelningarna.
– Bilmekanikerna börjar på demonteringen med att skruva isär bilarna och på
så sätt lära sig hur de fungerar. Men bilmekanikerna går även över till demonteringen. De flesta demonterare har jobbat som
bilmekaniker och plåtslagare. Vi har byggt
upp en unik kompetens här.
Närheten mellan demontering och skadeverkstad gör också att demonteringen
får sälja många smådetaljer som verkstä14 ›|nbå
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derna normalt inte köper begagnade.
– På så sätt räddar vi många billigare och
snabbare reparationer, säger Lars-Göran
Johansson.
Det just avslutade projektet med att
reparera och sälja skadade plastdelar är
ingenting nytt för Atracco.
– Hos oss har det alltid varit naturligt att
laga plastdelar, säger Lars-Göran Johansson. Är det en spricka i stötfångaren går
demonteraren bara ut till plastreparatören
och frågar om det går att laga den. Och om
det är reparabelt så lagar vi direkt.
Ibland räcker det att man lägger en
bucklig plastdel i den speciella värmeugnen och värmer till 90 grader. Då rätar
bucklan ut sig.
– Plasten vill alltid tillbaka till sin originalform, säger plastreparatören Ulf
Ekman.
Andra delar måste slipas, grundas, slipas igen och därefter målas. Varje månad
lägger Attraco i Växjö cirka 120 timmar på
plastreparationer, vilket är lika med 70 000
kronor. Något som alltså lönar sig för både
företaget och kunderna. Och för miljön.

– Plastdelar i bilen kostar flera tusen,
säger verkstadschefen Daniel Fransson. Ta
till exempel strålkastare som kan kosta upp
till 25 000 kronor nya i dag. Det kanske
bara är en liten spricka i huset och om man
då vet hur man reparerar den finns väldigt
mycket pengar att spara för kunden.
Förra året fick Atracco i Växjö MRF:s
hederspris med motiveringen ”för att företaget under 2010 gjort en tydlig satsning
på plastreparationer. Detta har med framgång lyckats vilket en ökning med 48 procent visar”.
Företaget startades 1954 som Växjö Bil
& Karosseri och såldes 1964 till Folksam.
Det nya namnet blev Folksam Auto, en
avdelning inom försäkringsbolaget där
man forskade kring bilsäkerhet och
utvecklade nya metoder för att reparera
skadade bilar.
En film från 1979 visar ett företag som
låg långt före sin tid. Där man satte pulsmätare på sina anställda för att hitta den
ergonomiskt bästa arbetsställningen och
där man arbetade mycket med arbetsmiljön. Slangvindan i taket, som i dag finns på
de flesta verkstäder, utvecklades av Folksam tillsammans med Nedermans i Helsingborg. Man byggde helt enkelt framtidens verkstad. En verkstad som lika gärna
kunde vara byggd i dag.
2008 köptes Folksam Auto av Attraco

Närheten mellan de olika avdelningarna på Atracco ger många samverkansvinster. Inte minst när det gäller plastreparationer. Demonteraren lämnar en skadad stötfångare till plastreparatören. När den är lagad och lackad kan verkstadschefen Daniel Fransson använda den i en av alla skadereparationer.
nordisk bilåtervinning 3 · 2012
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I blickpunkten Atracco i Växjö

1.

2.

3.

4.

5.

1. Niklas Johannesson, chef för demonteringen, framför demonteringsbilarna som alla har en egen lagerplats. Man tar
emot mellan 550 och 600 bilar varje år, bara nyare försäkringsbilar, och man har cirka 300 platser under tak.
2. Fabriken byggdes för framtiden med stordrift. Så långt före sin tid att den kunde varit byggd i dag.
3. Med ett verktyg som Atracco själva utvecklat mäter Rikard Carlberg om fjäderbenen är raka.
4. Värmeugnen. 5. Till Audis strålkastare finns inga nya fästen att köpa. Därför har man lagat fästet.

Vi säljer inget som vi inte själva vill använda
Group AB, som också har demonteringar i
Hedemora och Stockholm.
– Mycket från Folksamtiden lever kvar,
kvalitetstänkandet sitter i väggarna, säger
Lars-Göran Johansson.
Tankarna på en god arbetsmiljö visar sig
på många olika sätt. Till exempel i att en
gratis frukost serveras till personalen varje
morgon. Och i alla maskiner och hjälpmedel som underlättar arbetet på de olika
avdelningarna.
En viss forskning finns också kvar
genom slumpmässig besiktning av vissa
skadebilar, vilka bestäms av försäkringsbolagen och bilproducenterna.
På plåtverkstaden lagas cirka 1 000 skador per år. Och på lackverkstaden lackar
man runt 2 000 fordon varje år. Skadeverkstaden är bland de fem största fristående
verkstäderna i landet och omsätter 30 miljoner på ett år.
Miljöarbetet står i fokus på alla avdelningar. Demonteringsbilarna som kommer in tvättas alltid först. Vattnet renas i
16
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Vår policy är att det alltid ska bli bäst
och billigast för kunden, även om vi
själva förlorar på det.
det egna reningsverket och återvinns till
80 procent. Bilarna saneras med det
inbyggda och egetbyggda saneringssystemet, där vätskorna töms och går direkt in i
nedbyggda kärl genom ett slutet system.
Kärlen töms sedan av Stena. Alla ledningar
är nedgrävda i marken.

innan bilen hamnar på sin särskilda lagerplats.
– Vi har ett högt kvalitetstänkande,
berättar Niklas Johannesson.
Alla delar plastas in innan de hamnar på
lagret. Det finns i dag cirka 350 000 reservdelar i koncernens lager.

På Atracco återanvänds även köldmedel från bilens airconditionanläggning.
Demonteringen sker försiktigt så att
inga delar ska skadas. Avbitartång är förbjuden.
Vid varje arbetsplats står en startvagn,
där allting finns för att starta bilen.
– Det betyder att vi kan starta bilen och
testa den, säger Niklas Johannesson, chef
för demontering. Vilket betyder att vi vet
att alla delar är hela och fungerar.
Plåt och plastdetaljer plockas bort direkt

Samarbetet mellan de olika avdelningarna på Atracco i Växjö är inte bara en
fördel för företaget självt. Även kunderna
tjänar på samverkansvinsterna.
– Vi försöker alltid att se allting med
kundens ögon, säger Lars-Göran Johansson. Det finns till och med inskrivet i vår
policy. Vi ska alltid göra på ett sådant sätt
att det blir bäst och billigast för kunden,
även om vi själva förlorar på det.
Agneta Trägårdh

Lars-Göran Johansson, VD för Atracco Auto,
med MRF:s hederspris som företaget har
fått för sin satsning på plastreparationer.
nordisk bilåtervinning 3 · 2012
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utveckla verksamheten Direct Bildelsgaranti Green Parts

Många
garantier skapar

förvirring

Det nya avtalet mellan Direct Bildelsgaranti Green Parts och KBV, Kontrollerad Bilverkstad, gör det enklare för verkstäderna att hitta begagnade
delar med garanti. Men flera andra grupper av demonteringar har egna
garantier.
– Det är väldigt olyckligt och blir förvirrande för verkstäderna, säger Bo
Ericsson, servicemarknadschef på MRF.

D

irect Bildelsgaranti Green Parts
har tagits fram i samarbete med
SBR och MRF, Motorbranschens
Riksförbund. Den gäller i tolv månader
eller 1 000 mil på alla mekaniska delar som
säljs av en SBR-ansluten demontering.
Garantin gäller även för arbetet med att
Direct Green Parts garanti
Trygghet för dig som köpare av begagnade bildelar!

• Garanti för begagnade bildelar som används på nytt
• Följer MRFs regelverk
• Garantin gäller i 12 månader eller 1000 mil
• Ersätter defekt bildel samt arbetskostnader för montering
• Garantin ingår i köpet av bildelen.

Juni 2012
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Ingen vill ha olika
lösningar på en och
samma sak. Det blir
bara förvirrande.
montera i och ur delen om den går sönder.
– Vi har lagt ner mycket tid på att ta fram
en garanti för branschens bästa, säger Bo
Ericsson. Ingen vill egentligen ha olika lösningar på en och samma sak, det blir bara
dyrt och förvirrande och skapar missförstånd.
– Jag förstår inte varför vi inte kan få
demonteringarna att enas om en garanti.
Det speciella med Direct Bildelsgaranti
Green Parts är att det är en extern tredjepart som reglerar skadorna. Kunden vänder sig aldrig till demonteringen om en del
går sönder utan till Direct.
– Det fungerar på precis samma sätt som

Bilförsäkringsnämnden som jag sitter med
i, säger Bo Ericsson. Om kunden inte är
nöjd med sitt försäkringsbolag går det att
överklaga till Bilförsäkringsnämnden. Där
är vi två arbetslag, jag sitter i det ena som
tekniker tillsammans med en jurist och en
domare. Vi har ingen koppling till försäkringsbolaget utan är en nämnd som gör en
teknisk och juridisk opartisk bedömning.
– Precis det som vi har skapat för Direct
Bildelsgaranti Green Parts. Där sitter vår
jurist från MRF med, tillsammans med
mig och representanter från SBR, Direct
och AmTrust Nordic. Om något går sönder och verkstaden och demonteringen
hamnar i konflikt, kan ärendet lyftas upp
till den opartiska nämnden.
– Att en konflikt kan uppstå ligger i
sakens natur och är inget konstigt. Då
behövs en opartisk bedömning. Jag och vår
jurist sitter också i Allmänna Reklamationsnämnden och är vana vid den här
sortens konflikter. Parterna tvistar om vem
som ska ta kostnaden helt i onödan. Man
kan inte behandla reklamationer godtyckligt utan måste hitta en lösning där det inte
föreligger jäv. Det spelar ingen roll vad
demonteringen säger, det kommer ändå
att uppfattas som att man talar för sin sjuka
mor, som en jävsituation.
Även Thomas Engström, VD för Kon-

trollerad Bilverkstad, KBV, vill ha en
enhetlig garanti.
– Jag har inte koll på alla olika garantier
som finns, jag har gått in i det här samarbetet med tanken att Direct Bildelsgaranti
Green Parts är bra och främjar KBV:s kunder, säger han. Den är ju framtagen tillsammans med MRF, som är 100-procentig
ägare av KBV. En enhetlig garanti ökar
nyttjandet av begagnade bildelar och det är
något som gynnar hela branschen.
Med det nya avtalet får KBV-verkstäderna en särskild inloggning som ger dem
tillträde till en speciell undersida i bildelsbaserna. Där finns alla garantidelar från
SBR:s medlemsföretag. I avtalet ingår
också en rabatt på delarna.
– Det betyder att verkstadskunderna har
möjlighet att hitta bra begagnade delar
med garanti, säger Thomas Engström. Och
det är en fördel för både verkstäderna och
konsumenterna. Jag har full respekt för att
det finns flera olika varianter av garantier,

men vi vill vara med och skapa ett enhetligt garantisystem. Alla borde enas och vi
stöder självklart det som MRF varit med
och tagit fram.
Bo Ericsson berättar att han fått förfrågningar från verkstäder om hur Direct
Bildelsgaranti Green Parts skulle ha
behandlat olika ärenden där de varit oense
med demonteringen där de köpt delen.
– Då är vi tillbaka på ruta ett. Alla
demonteringar tycker att de har den bästa
lösningen. På det sättet kommer vi aldrig
vidare och får något enhetligt system. Vad
ska vi rekommendera verkstäderna? Självklart det vi själva har varit med och tagit
fram och det vi tycker är bäst. Vår rekommendation är att verkstäderna bör köpa
begagnade delar där de får bra garanti med
enhetlig och opartisk bedömning för att
undvika tvister. Och där reklamationen
görs utan dröjsmål för bilägaren.
Agneta Trägårdh

Begagnade bildelar
till de flesta bilmärken!

2
• Demontering
• Återvinning
• Postorder

Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbil.se

Begagnade originaldelar,
Bäst för miljön!

033-23 00 50
www.borasbildemontering.se
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utveckla verksamheten Detonering av pyroteknisk utrustning

”EN SÄKERHETSFRÅGA”

Fraggarna

kräver rätt hantering av

AIRBAGAR
Samtliga fragmenteringsanläggningar i Sverige kräver nu att bildemonteringarna garanterar att all pyroteknisk utrustning i bilarna har hanterats på
ett riktigt sätt.
– Det är en säkerhetsfråga för oss, säger Anders Sverkman, branschansvarig för bil på Sten Recycling. Men egentligen handlar det bara om att följa
lagstiftningen.

I

Bilskrotningsförordningen 2007:186,
§ 26:11 står det klart och tydligt att
potentiella explosiva komponenter ska
neutraliseras, alltså avfyras eller demonteras, innan bilen går till fragmentering.
– Det handlar om säkerheten för både
vår egen personal och för de demonteringar som vi samarbetar med, säger Anders
Sverkman. För att inte en olycka ska inträffa är det väldigt viktigt med en riktig hantering av pyrotekniken. Och i takt med att
det blir fler och fler airbagar i bilen har det
blivit en allt viktigare fråga.

– På Stena Recycling vill vi minimera riskerna för alla berörda. I dag finns det bra
hjälpmedel som är både säkra och effektiva, till exempel BlastBoxen som kontrollerar hur många sprängladdningar det
finns i bilen och hur många som har blivit
detonerade, säger Anders Sverkman.
Stena Recycling kommer att kräva en
20 ›|nbå
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försäkran om att all pyroteknisk utrustning i bilarna är antingen detonerad eller
bortplockad.
– Vi kommer att göra kontroller för att
säkerställa att allt är hanterat enligt överenskommelse med demonterarna.
På Skrotfrag har man tillsatt en ny tjänst
för att kontrollera att lagkravet följs.
– Vi har anställt en kontrollant som ska
göra stickprov på bilarna som kommer in,
säger Paul Johansson, platschef på Skrotfrag i Göteborg.
Skrotfrag tar emot mest ELV-bilar.
– Många av de gamla bilarna har hittills
inte haft krockkuddar, säger Paul Johansson. Eller så har de bara en på förarplatsen,
men nu börjar det komma ELV-bilar med
flera krockkudar och därför har det här
blivit en viktig fråga för oss.
Skrotfrag tar också emot skrotbilar som
de själva demonterar.

– Vi har länge letat efter en bra utrustning för att detonera krockkuddarna. Nu
ska vi testa BlastBoxen och om den är så
bra som alla säger, kommer vi att använda
oss av den på alla våra anläggningar.
På Kuusakoski menar man att alla seriösa demonteringar detonerar den pyrotekniska utrustningen innan man skickar
bilarna till fragmentering.
– Vi har ett avtal med våra demonteringar och i det avtalet ingår det att bilarna ska
vara sanerade på rätt sätt, säger Per Sundström, regionchef Norra Sverige. Ofta
kommer bilarna hit ihoppressade i balar
och då är det svårt att se om airbagarna är
bortplockade eller detonerade. Det handlar om förtroende. Vi har förvissat oss om
att de demonteringar vi samarbetar med
följer lagen och sedan måste vi lita på dem.
Skulle vi ha anledning att tro något annat,
återkopplar vi självklart till dem.
– Det är viktigt att vi har en samsyn, det
är en del i vårt långsiktiga samarbete.
Ytterst handlar det om att ha ordning och
reda i skåpet.

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

kabelskalare
Kab-V är en mångsidig bänkmaskin.
Maskinen innehåller möjligheten att skära
kabel med en singelroterande kniv, samt
en pressmöjlighet för att bearbeta även
den tunnaste kabel. Kab-V är den första
bänkmaskinen på marknaden som kombinerar dessa två funktioner.
Ø Kabel: 1 – 60 mm • kW: 1,1
Hastighet: 15 m/min • Vikt: 50 kg
Dimensioner:
240 x 620 x 600 mm

Vi har demonterat krockskadade bilar sedan

pris € 2.890:-

60-talet. I dagsläget demonterar vi 2000 - 2300 bilar

Kab-X är utrustad med en tre-vägs kabelskalningsmekanism.
Tack vare det genomskinliga höljet kan
hela skalprocessen enkelt övervakas.
Kab-X kan skala ett stort antal kablar på
kort tid med en hastighet på 50 meter/min.

per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca
145 000 dataförda delar. Även Lastbilar, MC och
Snöskotrar.
1

+ moms och frakt

Ø Kabel: 2 – 90 mm • kW: 3
Hastighet: 50 m/min • Vikt: 180 kg
Dimensioner: 0,77 x 0,60 x 1,5 m

pris € 7.950:-

+ moms och frakt

Observera att alla priser är i EURO!

www.olanders.nu

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

Gamla
Däck
blir gummiasfalt
Ragn-Sells nya granulatfabrik i Vänersborg ökar återanvändningen av utslitna däck. De 125 000 ton gamla däck som samlas
in varje år säkrar också tillgången på råvara till gummiasfalt. En
beläggning som Trafikverket nu väljer att satsa på i Sverige.

D

en 1 juni invigdes Sveriges första
granulatfabrik. Där tar RagnSells hand om alla utslitna däck
från både Sverige och Norge.
Däcken blir till gummigranulat, som i
dag används till bland annat konstgjorda
gräsmattor och fotbollsplaner. Det blir
också bra underlag i ridhus och på lekplatser. Men det stora användningsområdet i
framtiden väntas bli gummiasfalt.
Ljudet inne i fabriken kräver hörselskydd. Här finfördelas gummidäck till granulat i olika storlekar, så kallade fraktioner. Efter en kvalitetskontroll klipps
däcken sönder i decimeterstora bitar, som
lagras ute under tak i väntan på fortsatt
bearbetning. Därefter matas gummibitarna in i de olika maskinerna som separerar textil, dubb och andra föroreningar i
tre olika steg på två parallella linor.
Varje material samlas ihop i olika containrar för återvinning.
Sist siktas gummigranulatet i tre olika
storlekar.
22 ›|nbå
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Vi har satsat 120
miljoner på den nya
granulatfabriken.
– Den finaste fraktionen används till
vägbeläggning, berättar platschefen Peter
Johansson. Mellanfraktionen är den största volymmässigt och används till konstgräsplaner. Det går åt cirka 100 ton för att
anlägga en ny fotbollsplan. Den grövsta
fraktionen blir tillsammans med bindemedel bra underlag till löparbanor.
Stålet går tillbaka till stålindustrin och
dubben separeras ytterligare. Textilen
används till bränsle.
Maskinerna går hela tiden måndag till
söndag, personalen jobbar dygnet runt i
treskift.
Enligt producentansvaret för däck, som
kom 1994, är den som tillverkar, säljer
eller för in bildäck i landet skyldig att på ett
miljömässigt godtagbart sätt ta hand om

uttjänta däck. Branschen bildade därför
Svensk Däckåtervinning AB, SDAB, som
har till uppgift att organisera insamlingen
och återvinningen av alla uttjänta däck.
SDAB har sedan gett Ragn-Sells i uppdrag
att sköta insamlingen och återvinningen
av däcken i både Sverige och Norge.
– Före 1995 hamnade alla däck på
deponi, säger Hans van Mameren, VD för
Ragn-Sells nya granulatfabrik. Men därefter har alla däck återvunnits på ett eller
annat sätt. Vi samlar in däck i både Sverige
och Norge och återvinner totalt 125 000
ton däck per år, 80 000 från Sverige. Ungefär hälften av däcken används till bränsle,
den andra hälften materialåtervinns.
– Vi har satsat 120 miljoner på den nya
granulatfabriken. Det är ytterligare ett steg
framåt när det gäller återanvändning. Vi
har uppdraget att utveckla materialet för
återanvändning och det finns en marknad
för granulat.
Tidigare har Ragn-Sells exporterat däck
till granulatfabriker i Tyskland. Och
1 · 2011
2012
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NY GRANULATFABRIK

GUMMIASFALT

Trafikverkets tester visar att gummiasfalt håller längre an vanlig asfalt, även i svenskt klimat.

Trafikverket satsar på gummiasfalt
Tester i Sverige visar att gummiasfalt slits mindre än vanlig asfalt.

Platschefen Peter Johansson och VD Hans van Mameren framför den nya granulatfabriken i Vänersborg.

därefter har granulatet skickats tillbaka till
Sverige.
– Det är en stor vinst miljömässigt att
utvinna granulat på plats. Tack vare den
strategiska placeringen i Vänersborg minskas även transportsträckorna i Sverige och
Norge.
Ragn-Sells kallar sig själva för Sveriges

Det är en stor miljövinst att utvinna
granulat på plats.

– Den nya fabriken är ett led i Ragn-Sells
långsiktiga strategi att öka återvinningsgraden av all slags material, säger Hans van
Mameren.
Agneta Trägårdh

främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö.

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

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se

– Det är därför vi har bestämt oss
för att satsa på den, säger Mats
Wendel, projektsponsor och ställföreträdande enhetschef för nationellt underhåll på Trafikverket.

U

nder fem år har Trafikverket
undersökt hur gummiasfalt fungerar i svenska förhållanden.
– Vi har tittat på miljö och arbetsmiljö
och på hur tekniken fungerar, säger Mats
Wendel. Laboratorieresultaten har varit
väldigt positiva, men vi ville veta hur den
fungerar i verkligheten också. Gummiasfalten har testats på ett 20-tal vägsträckor
mellan Malmö och Storuman. På vägar

med lite trafik och på vägar med mycket
trafik.
– Vi har byggt teststräckor på vanliga
vägar, säger Mats Wendel.
Den här typen av asfalt har länge använts
i Arizona i USA och användningen av den
ökar i hela världen. Men i Sverige var man
länge osäker på om gummiasfalten skulle
stå pall för svenska vintrar och dubbdäck.
– Vi har använt och noga följt konceptet
från Arizona och sedan försvenskat det till
vårt nordliga klimat.
Gummiasfalten är lite tystare än vanlig
asfalt, men skillnaden är så liten att den
inte uppfattas av örat. Däremot visar Trafikverkets tester att den är betydligt mer
hållbar än den vanliga asfalten.
– När man åker på slitna vägar bullrar
det mer, säger Mats Wendel. Om en sliten
väg får ny asfalt så bullrar den mindre. Och

eftersom gummiasfalt håller längre än
vanlig asfalt blir den inte lika sliten och
alltså inte lika bullrig. Därför upplevs den
som tystare.
Gummiasfalt används i andra länder
som också har vinter och snö. Däremot är
det bara i Norden som vi kör med dubbdäck.
– Men våra tester visar att gummiasfalten hanterar slitaget från dubbdäck bättre
än vanlig asfalt.
Trots att projektet ska pågå i ytterligare
ett år har Trafikverket redan bestämt sig
för att satsa på gummiasfalt. Ragn-Sells
nya granulatfabrik garanterar tillgången
på råvara.
– Den är visserligen dyrare än vanlig
asfalt, men eftersom den håller längre blir
det ändå lönsamt, säger Mats Wendel.

Nyare begagnade
originaldelar
till din bil
• Postorder
• Snabba leveranser
• Kvalitet

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192
541 33 SKÖVDE

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden
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Dags för halvårsmöte

Saab och ostron tillsammans
med viktig branschinformation
SBR:s halvårsmöte är i år förlagt till
Trollhättan, där förbundets ordförande Alf Persson är verksam.
Självklart står ett besök på SAABmuseet på dagordningen.

B

åde årsmötet och halvårsmötet är
viktiga tillfällen för förbundets
medlemmar att få den branschinformation som behövs för den som vill
utveckla sin verksamhet och hänga med i
det som händer, och just nu händer det

mycket i demonteringsbranschen.
Mötet startar fredagen den 28 september
med gemensam lunch klockan 12.00 på
hotell Scandic Swania.
Under dagen kommer bland annat Länsstyrelsens rättsenhet att informera om
penningtvättfrågor. Och Klaus Putzhammer från GM Europa berättar om ELVhanteringen i Tyskland och övriga Europa.
Ett besök på SAAB-museet blir det förstås också. Museet som liksom övriga Saab
var hotat räddades nyligen då kommunen

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 LEVERERAR RÄTT
DEL TILL DIN BIL!
år

0 bilar/

Ca 250

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

NORRKÖPING
011-495 40 00
www.karstorp.com
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Minst chans för truckförare att fylla 80 år

B

ara 60,7 procent av alla demonterare och verkstadsmekaniker kan
räkna med att fylla 80 år. Det visar
en undersökning som Du&Jobbet har låtit
Statistiska centralbyrån göra, den första

och Wallenbergstiftelsen tillsammans gick
in med pengar för att inte den unika bilsamlingen skulle säljas av konkursförvaltaren.
En världsmästare i ostronöppning kommer också att lära ut sina färdigheter.
På kvällen serveras en supé. Som vanligt
ett tillfälle för förbundets medlemmar att
träffas och ha trevligt tillsammans, men
också en möjlighet att utbyta viktiga idéer
och erfarenheter.

som undersöker hur olika yrken kan
kopplas till ett långt liv.
Sämst chans till ett långt liv har truckförare, där bara varannan kan förvänta sig att
få uppleva sin 80-årsdag. Bland de 15

Vill du tjäna mer?
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


yrken som ligger sämst till är merparten
mansdominerade LO-yrken.
Längst liv får flygvärdinnor och sjuksköterskor. Hela 84,9 procent av alla flygvärdinnor har chans att få fira sin 80-årsdag.

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



Ring 0155-29 29 50 så berättar vi mer!
Eller läs om affärsutveckling på
www.trainingpartner.se/sbr

Varmt välkomna hälsar styrelsen för
SBR.

Din SBR - leverantör

Din Servicepartner AB • Tel. 046-23 80 23 • www.fighter.se

Chassidelar
Bra priser
Brett sortiment

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

Mycket på lager

Här hittar du dem

• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

Hjulupphängning
Bildem & Fenix

WWW.ASKENGREN.SE
www.galwin.se

Din bilskrot på nätet
Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i större delen av Sverige. Bilen
hämtas hos dig och transporteras till
en Bilretur ansluten bilåtervinning.
Busenkelt

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

uMotorfordonsförsäkring

uSjukvårdsförsäkring uGruppförsäkring

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

uFinansiella

tjänster

uTjänstepensionsförsäkring

KontaKta oss när det gäller era försäKringar
tel: 026-614100 e-post: sbr@direct.se
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Nytt från Danmark

Nytt från Norge

Færre totalskader flere arbejdspladser
Æ

ndring af reparationsgrænsen
har ved to lejligheder, senest i
slutningen 2010, medført betydelige tab for autobranchen. Reparationsgrænsen er en dybt upopulær regulering,
fordi det i det daglige opleves som fornuftstridigt at kassere velholdte køretøjer,
der har fået en begrænset skade eller har
været udsat for tyveri.
Mange nyere og miljøvenlige mindre
biler bliver erklæret totalskadet ved ubetydelige skader, hvis eksempelvis bilens airbags udløses og selestrammerne aktiveres.
Der er ofte ikke plads til udskiftning af de
dyreste komponenter under reparationsgrænsens loft og biler med små skader bliver som regel eksporteret til genopbygning
og brug i udlandet.

Nytt moderne utstyr.

Landsmøte i Kristiansand
NBF avholdt sitt landsmøte/generalforsamling på hotell Clarion Ernst i Kristiansand 20. og 21. april 2012. Det
deltok representanter fra 36 bedrifter, til sammen deltok 55 personer på selve landsmøtet og programmet før
landsmøtet. Det ble også avholdt generalforsamlinger i Dataringen og NBF Data med bra oppmøte.

D

Hvorfor er reparationsgrænsen
skadelig for Danmark?
Reparationsgrænsen
• medfører dagligt et tab af arbejdspladser
i Danmark og har været en stærkt medvirkende årsag til lukning af to fabrikker, der fremstillede karrosseridele. Den
har medført lukning af serviceværksteder, autooprettere og autolakerere og
den har reduceret antallet af lærepladser
for unge.
• belaster handelsbalancen helt unødvendigt. I takt med at olieproduktionen i
Nordsøen formindskes og investeringsniveauet (forhåbentlig) atter stiger, bliver der brug for at begrænse importen af
forbrugsgoder. Biler, der kan repareres oven i købet med dansk fremstillede
komponenter eller med genbrugsdele skal blive på de danske veje.
• er en offentlig blåstempling af brug-ogsmid-væk-mentalitet. Det er skidt for
både miljøbevidstheden og ansvarsbe28 ›|nbå
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Børge Madsen,
Direktør, Dansk
AutoGenbrug
vidstheden over for en verden med
begrænsede ressourcer. Fremstillingen
af nye biler trækker på en række vigtige,
strategiske råvarer, som på et tidspunkt
opbruges.

der er fornuftigt at reparere. Samtidig vil
efterspørgsel af skadesarbejde i det
økonomiske grænseområde øge konkurrencen og give forsikringsselskaberne yderligere besparelser.

• giver et negativt globalt CO2 regnskab.
En mulig, lille forbedring i det danske
CO2 regnskab, p.g.a. import af flere nye
biler, overgås langt af skadevirkningen
for det globale regnskab, idet fremstillingen af en ny bil er meget CO2 belastende.

• -giver ikke det forventede provenu. De
trafikskadede biler omsættes ikke til nye
biler, som giver et højt provenu, men i
langt højere grad til brugte - i reparationsgrænsens levetid er importen af
brugte biler derfor steget drastisk.

• øger forsikringsomkostningerne ved
mobilitet. Uden en reparationsgrænse
vil økonomiske kalkuler afgøre, hvad-

Med venlig hilsen
Børge Madsen
Direktør

et var representanter fra den
svenske organisasjonen SBR og
den danske organisasjonen DAG.
Programmet før selve generalforsamlingen bestod i av innlegg fra KLIF og
Autoretur.
Seksjonssjef Kari Aa og senioringeniør
Poul Byskov fra KLIF holdt innlegg hvor
resultatene fra Fylkesmennenes kontrollaksjon for 2011 ble lagt fram. KLIF var
stort sett fornøyd med resultatene fra kontroll-aksjonen i 2011. Det var en markert
forbedring fra forrige kontroll i 2005.
Poul Byskov gjennomgikk de avvik som
anses viktigst å få bragt i orden, oljeutskillere som hadde mangler samt manglende
støpt dekke osv.
Det ble stilt spørsmål fra en av deltagerne om hva KLIF foretar seg ovenfor
bedrifter som ikke blir fulgt opp av en
bransjeorganisasjon samt hva skjer med de
som driver fullstendig uten tillatelser?
Kari Aaa gav uttrykk for at hun var veldig fornøyd med at NBF følger opp medlemmer som hadde avvik. Hun lovet at
fylkesmennene vill følge opp bedrifter som
ikke er medlemmer av en bransjeorganisasjon. Når det gjelder de som driver ulov-

lig, vil KLIF se på mer effektive måter for å
få stoppet disse.
En av bedriftslederne bemerket at han
ikke ønsket å bli kontrollert og være en del
av en samlerapport sammen med de som
driver ulovlig virksomhet. KLIF bør skille
klart mellom kontroller av lovlig og ulovlige virksomheter.
Kari Aa lovet å se på denne ordningen.
Hun hadde full forståelse for at seriøse
bedrifter som har sine tillatelser i orden
ikke ønsket å bli omtalt sammen med de
som driver ulovlig virksomheter. Kari Aa
antydet at det kan bli snakk om to rapporter i etterkant av kontrollaksjoner.
Kari Aa orienterte videre om KLIFs rapport til MD om en mulig utvidelse av
miljøsaneringsprosessen.
Hovedanbefalingen til MD er at setene i
ca. 30 prosent av vrakede biler og kretskort
må tas ut av biler før de sendes til fragmentering. Denne kostnaden vil bli betalt.
Konsulentselskapet Mepex har utført en
studie for KLIF hvor demonteringsprosesser er beskrevet.
Avgjørelse om en utvidelse av miljøsaneringen vil bli tatt i løpet av 2013.

Direktør Erik Andresen fra Autoretur
holdt en orientering om den nye avtalen
mellom Autoretur og hovedoperatørene.
Han påpekte at avtalen legger opp til minst
mulig endringer fra dagens ordningen.
På lørdagen var det bedriftsbesøk på
bedriften Bjarne Johansen AS i Kristiansand. Her tok eierne familien Myrene
imot. Bedriften har gjennomgått en fullstendig modernisering. Det er bygget to
nye bygg. I dag forgår så å si all virksomhet
inne i oppvarmede haller. Kun pressingen
foregår utendørs. Første juli 2012 vil det
nye kontorbygget og salgsavdelingen også
bli ferdig.

Styreleder Tor Alm takker familien
Myrene, eierne av bedriften Bjarne
Johansen AS for et flott gjennomført
bedriftsbesøk.
nordisk bilåtervinning 3 · 2012
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inside egara

inside egara

Egara springmeeting in Luzern

The Swiss solution for car recycling

A

t the EGARA springmeeting in Luzern we
were all welcomed in
the morning by Mr Walter
Frauenknecht who also introduced the speakers. He
explained that Switzerland as a
NonEU-member has its own
way of car recycling and that
the country has good reasons
for it. The presentations would
give an idea of the Swiss solution regarding car recycling.

The first presentation was
given by Mr. Daniel Christen
from Foundation Auto Recycling Switzerland. Last year 4,2
million vehicles were on the
Swiss roads. 226 600 were
taken off the road, 96 500 were
exported and 120 000 were
dismantled. After dismantling
the ELV’s are delivered to the
lincensed shredders. The average age of an ELV-car is about
15,5 years. He explained that
Switzerland had an sales peak
of new cars in 2000. This
means that they expect that
about 30 000 extra cars will
become ELV’s within two or
three years. A lot of cars are
also exported to the east and
to Africa.
Organic wastes cannot be
landfilled and waste is incinerated for energy recovery. A
big plant is set up for ASR
(auto
shredder
residue:
>60.000 tons/year). The Swiss
fund is filled with money from
the first owner via the importers. Once it was 80 franc, now
it’s only 1 franc. The fund is
still quite filled and the money
is now used for a shredder fee
of 18 franc and for research.
ASR needs to be mixed with
filter ash and municipal waste
to control incineration tempe30
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a low price. This plant is a
public initiative in which 38
municipalitis participate. In
this plant 25.000 tons a year
are incinerated.. The payback
time for the plant was three
years. The plant is paid 130
francs/ ton waste. 20% is ASR.

Is the EU-directive
of 95 percent a
realistic target?
rature. Daniel ends his speech
with a question: Do we feel
that the EU-directive of 95% is
a realistic target?
The next presentation was
held by Professor Chirsitian
Ludwig. His presentation was
of both scientific and philosofical character. In short he feels
efficiency is ignored by simply
setting a 95% target. This target doesn’t seem to consider
costs and energy necessary to
reach the 95% target, and is
sometimes of no ecologically
benefit. If it costs more energy
and effort to recycle than it
gains in reduction of waste or
energy, you have missed your
goal. Recycling is only efficient
when the ecological gains are
higher than the ecological
costs. He illustrated this with
examples like old landfils that
are being cleaned up. He
claims it’s better to focus on
quality and to take out the
remaining 3,5% metals from
the ASR.
Third speaker was Mr
Daniel Böni. He manages the
incinerator and PST installa-

tion. They see all metals, including heavy metals such as precious metals. He feels that
their procedure to get metals
back from the waste is a form
of urban mining. A ton af
waste equals 300 liters of fuel,
200 kg minerals and 25kg
metals. ASR is 50% mineral,
45% organic and 5% metals.
After incineration at 600-800
degrees C, it’s 90% mineral
and 10% metals. From the
organics, the energy is recovered. The metals have changed
shape to little drops and can be
separated to a mix of 5% minerals and 95% metals. Ferro is
easily separated, the rest is non
ferro and the smaller the particles, the more precious
metals. This way of recycling
means no organics in landfill,
energy recovery/production,
and simple metal recovery for

The afternoon was intended for the closed EGARA
meeting. The topics were
missing vehicles (unfair competition) and parts data (one
of the solutions for producers,
to do better reports about
recycling). Next Fall Meeting
will be held in Holland,
November 2012, with a visit to
the PST factory. The next
Spring Meeting will be held in
Stavanger , Norway, May.
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