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garantin gäller för mekaniska delar som
exempelvis motorer, växellådor och
elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet
för dig som köpare.

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

Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00
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papper.
Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning
utkommer med fem nummer per år.
Upplagan är ca 3 500 ex per utgåva.
Citera oss gärna men glöm inte
att ange källan.

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
är medlem i:
› Automotive Recyclers Association
› EGARA – European Group of Automotive Recycling Associations
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garantin ersätter felaktiga bildelar och kostnader för
i- och urmontering av dessa.

Köp era bildelar hos oss

Ledare

Ansvarig utgivare
Michael Abraham, SBR
telefon: 070-633 26 91
michael.abraham@sbrservice.se
info@sbrservice.se

Prenumeration
Enklast prenumererar du på NBÅ
genom att faxa eller mejla in en
beställning med dina uppgifter.
Det går även bra att ringa.
Priset är 260 SEK per år inklusive
moms.

är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda direct green Parts garanti på
begagnade bildelar.
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Om man ger en kund 80 kronors rabatt
blir ingen så imponerad. Men när vi
bjuder på lunch blir alla jätteglada.
Filippa Lindström • sid 14
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Ledare
Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

”Reservdelar är inte avfall”

Å

rsmötet för 2013 fick en bra start,
vi genomförde en nyordning att
under fredag eftermiddag ha en
vårmässa, där våra leverantörer visade upp
sina varor och tjänster till våra medlemmars glädje. Mer utförligt finns att läsa i
tidningen, men helt klart kan vi konstatera
att det blev uppskattat. En mycket spännande fredagseftermiddag avslutades med
en fantastisk galamiddag, som endast kan
upplevas på det historiska Hasselbacken.

Information om de löpande projekten
redovisades (läs mer i tidningen). Vi har
många spännande utmaningar framför
oss, men kan med stor tillförsikt konstatera att vi har möjlighet att förbättra lönsamheten för våra medlemmar genom att
kunna genomlysa verksamheten på det
sätt vi nu gör. Då vi får mer kunskap om
materialen i bilen och på vilket sätt det kan
utvinnas. Det ökar även våra möjligheter
till lönsam återvinning av materialet från
ELV-bilen samtidigt som vi jobbar för att
uppnå lagkraven.
Myndigheternas agerande känns därför lite surt när vi lägger ner ett stort jobb
på att följa Bilskrotningsförordningen BF
2007:186 och Svensk författningssamlings förordning om producentansvar
för bilar SFS 2007:185, där det tydligt
finns redovisat att vi ska jobba för återanvändning och återvinning. Att jobba för
återanvändning är högsta graden återvinning, vi ser därför allvarligt på att man
utan kunskap går in och beskär möjligheten till återanvändning, se nedan citat från
de regelverk som är satta för ELV-bilen.
BF 2007:186
Mål för alla uttjänta bilar
34 § En bilskrotare skall, i den mån det är
skäligt med hänsyn till bilskrotarens förutsättningar att påverka återanvändningen
och återvinningen av uttjänta bilar, vidta
de åtgärder som behövs för att de mål för
återanvändning och återvinning som anges i förordningen om producentansvar för
bilar nås i fråga om alla uttjänta bilar i Sverige räknat som ett årligt genomsnitt per bil.
4
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Nordens största leverantör av begagnade bildelar
Nordens största leverantör av begagnade bildelar

Att jobba för återanvändning är högsta
graden av återvinning. Vi ser därför
allvarligt på myndigheternas agerande.
SFS 2007:185
Mål för alla uttjänta bilar under paragraf 3
och 12.
3§
1.

2.

Minst 85 procent av bilens vikt återanvänds eller återvinns, varav minst
80 procent av bilens vikt skall utgöras
av återanvändning eller materialåtervinning,
Från och med år 2015 minst 95
procent av bilens vikt återanvänds
eller återvinns, varav minst 85
procent av bilens vikt skall utgöras av
återanvändning eller materialåtervinning.

12 §
En producent skall, i den mån det är skäligt med hänsyn till producentens förutsättningar att påverka återanvändningen
och återvinningen av uttjänta bilar, vidta
de åtgärder som behövs för att målen för
återanvändning och återvinning uppnås.
Att myndigheten då utan att rådfråga
eller föra en dialog med branschen ensidigt och utan att ha sakkunskapen om vad
som är en reservdel kontra avfall går in och
gör så kallade tillslag på sålda reservdelar
som de då helt plötsligt kallar för avfall, är
inte bra. Detta ger endast mer energi åt de
som redan idag jobbar under radarn för att
hålla sig undan och därmed utgör det
reella hotet. Medan våra medlemmar gör
allt de kan för att öppet redovisar vad och
till vilka de säljer.
Åt e r i g e n k a n v i k o n s t a t e r a a t t
konkurrenslagstiftningen i vissa fall blir
satt ur spel. Då vi är en del av Europa så
måste vi ta hänsyn till hur man gör i övriga
Europa och vi vet att man i bland annat
Holland har löst detta sedan flera år tillbaka. Märkligt att myndigheterna här inte

347.314
345.392
bildelar
bildelar

kan ta den kontakten med motsvarande
myndighet i Holland och stämma av hur
man gått till väga för att lösa problemet,
det skulle inte bara lösa problemet utan det
skulle säkert sänka de kostnader som idag
har lagts på fel saker.
Som förbundets medlemmar tidigare
har framhållit ska alla som ska skrota en bil
omfattas av samma lagar och regelverk.
Detta måste nu börja gälla. Förbundets
medlemmar har under lång tid förordat att
man bör införa kravet som man sedan
många år redan har i bland annat Danmark, att alla som ska skrota en bil även
ska vara miljöcertifierad (tredjepartscertifiering med årliga revisioner).
I Danmark har de inte dessa problem.
Hur skulle det vara om myndigheterna
ibland gjorde som vi i den privata sektorn
gör, tar kontakt med andra länder som har
samma lagstiftning och prata om hur de
löst vissa frågor för att därmed kunna finna goda exempel på bra lösningar som
skett i samförstånd.

pålager
lager idag!
på

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

Telefonförsäljning öppen måndag-fredag 7-18

Vår uppfattning är att både myndigheterna och våra medlemmar inget annat vill
än att höja lägsta nivån på de som jobbar
med bilåtervinning och vi ser därför ingen
annan utväg än att förorda att alla ska vara
certifierade. Då handlar det om ett professionellt revisionsjobb för de personer som
har utbildning och sakkunskap gällande
branschen och de regelverk som finns och
vi kommer ifrån ett personligt tyckande.

Hedemora
Hedemora
Telefon: 0225-59 55 40

Vi får möta våren med blandade känslor,
men hoppas att vi får en varm och god
sommar.

hedemora@atracco.se

KOM IHÅG
Halvårsmöte i Östersund
5-6 oktober 2013

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
Kranvägen 7
776 33 Hedemora
Kranvägen
7
hedemora@atracco.se
776
33 Hedemora

Stockholm
Stockholm
Telefon: 08-711 26 40

Telefon:
08-711
26 40
Fax: 08-711
61 68
Fax: 08-711 61 68
Öppet i butiken:
Öppet
i butiken:
Mån - Fre:
7:00 - 16:30
Mån - Fre: 7:00 - 16:00
Gamla Tullingevägen 6
141 44Tullingevägen
Huddinge
Gamla
6
stockholm@atracco.se
141 44 Huddinge

stockholm@atracco.se

Växjö

Växjö0470 - 77 11 20
Telefon:
Telefon:
- 77
Fax:
04700470
- 77 11
45 11 20
Fax: 0470 - 77 11 45

Öppet i butiken:
Öppet
i butiken:
Mån
- Fre:
7:00 - 17:00

Mån - Fre: 7:00 - 17:00

Ljungadalsgatan 6
352
46 Växjö
Ljungadalsgatan
6
vaxjo@atracco.se
352 46 Växjö

vaxjo@atracco.se

www.atracco.se

www.atracco.se
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SBRs ÅRSMÖTE

Motion på SBRs årsmöte

Auktorisation
på prov i två år
Alla bildemonteringar som söker auktorisation bör få den på prov i två år. Det är också den tid företaget ska ha på sig att skaffa en miljöcertifiering om den saknas.
Bra förslag tyckte medlemmarna på SBRs årsmöte och röstade för att förbundet ska lämna det
vidare till berörda myndigheter.

D

et är Robban Wallmark på Skellefteå Bildemontering som har
lämnat förslaget i en motion till
SBRs styrelse.
– Har man inte en tredjepartscertifiering
innan denna tvåårsperiod är slut, så ska
auktorisationen tas bort, föreslår han. Det
bästa för oss som är certifierade och medlemmar i BilRetur vore att kravet gäller alla
som ska förnya sin bilskrotningsauktorisation.
Robban Wallmarks förhoppning är att
det ska leda till att kommunens tillsyn och
storleken på banksäkerheten blir densamma i hela landet.
På årsmötet röstade också en majoritet
av medlemmarna igenom den nya kvalitetslista som tagits fram av MärkesDemo.
Den nya listan utgår från kategorin A i tre
olika steg plus kategorin M som i miljödel
och ger mindre utrymme för tolkningar än
den gamla listan. Införandet av den nya listan ska göras successivt i takt med att före6
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Om man inte har en certifiering när tvåårsperioden är slut, ska man förlora sin
auktorisation.
tagen lägger in nya delar.
På årsmötet omvaldes också Alf Persson
som ordförande. Även Thomas Thomasson som är styrelserepresentant valdes om
och Magnus Daag omvaldes som styrelsesuppleant. Ny i styrelsen är Peter Svensson
som blev vald till styrelsesuppleant.
Fyra nya bildemonteringar har ansökt
om medlemskap i SBR. Endast en av dem
är certifierad och därför klar som ny medlem. Det är Hurva Bildemontering AB.
Jan Molberg, generalsekreterare för
Norges Biloppsamleres Forening, NBF,
informerade om arbetet i Norge, där det
norska förbundet bland annat jobbar för
en högre skrotpremie.

– Hittills har vi lyckats få upp den med
500 kronor per år, berättade han. Nu är
den på 2 500 norska kronor, men vi har fått
signaler om att den kommer att ökas under
2013.
Precis som SBR arbetar NBF för att få
myndigheterna att agera när det gäller att
få bort de oseriösa demonteringarna, som
inte följer gällande lagar och förordningar.
Det norska förbundet har också varit
aktiva för att få den norska pressen att
skriva positiva reportage om branschen.
SBRs VD Michael Abraham informerade om det svenska förbundets arbete med
att minska antalet gråzonsaktörer inom
branschen, bland annat genom flera olika

Alf Persson omvaldes som ordförande på årsmötet i Stockholm. Han och förbundets VD Michael Abraham informerade
om SBRs arbete.
Foto: Staffan Gustavsson
samarbeten med polis och länsstyrelser.
Förbundet driver också frågan att alla som
ansöker om auktorisation ska vara certifierade.
Under året har SBR medverkat i ett
antal olika projekt med syfte att öka återvinningen och samtidigt lönsamheten för
demonteringarna, till exempel genom
forskningsprojektet om plaståtervinning
tillsammans med Formas, KTH och IVL
Svenska Miljöinstitutet. Ett annat lyckat
projekt är reparationer av skadade plastdelar, som nu fått en permanent fortsättning
(se separat artikel).
Det större ELV-Demon projektet, som
också kallades Chalmersprojektet, har fått
en fortsättning i det nya Realize-projektet,
som fått åtta miljoner kronor från stiftelsen Mistra (se separat artikel).

SBR har också varit remissinstans för
olika kommuner och myndigheter, bland
annat när det gäller branschstandarden för
hantering av fordon med högvoltssystem.
Förbundet jobbar också för att tillsynskostnaden ska minskas för demonteringar
med tredjepartscertifierng.
Flera olika storkundsavtal har träffats
under året. Michael Abraham har också
medverkat i EGARA-möten. Han har även
synts i media, både TV och tidningar, i
sammanhang som rör återvinningsbranschen.
En mycket viktig punkt i SBRs arbete har
varit bildandet av BilRetur och samarbetet
med biltillverkningsbranschen genom producentavtalet.
Agneta Trägårdh

Jan Molberg, NBF.
Foto: Staffan Gustavsson
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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SBRs ÅRSMÖTE Minimässa

Ingemar Olander demonstrerar verktyg och SEDA-stationer för fr v Marcus Norgren, Mats Andersson och Peter
Svensson.

Foto: Staffan Gustavsson

Lyckad minimässa
För första gången fick SBRs intressemedlemmar möjligheten att ställa ut och presentera sina tjänster och produkter på ett årsmöte. ”Väldigt lyckat”, tyckte både förbundets medlemmar och utställarna.

O

landers från Halmstad är mest
känd för sina SEDA-stationer, en
miljövänlig och smidig utrustning för sanering av skrotbilar. Det tar
högst tio minuter att dränera en bil på alla
vätskor med en SEDA-station.
– Egentligen tar det bara sju minuter,
men vi säger tio för att vara på den säkra
sidan, förklarar Ingemar Olander. Utan
den tar det cirka 25-30 minuter. Så det är
en rejäl tidsbesparing.
Det var också SEDA-stationerna som
helhetslösning som demonterarna var
mest intresserade av på minimässan, även
om Ingemar och Patrik Olander hade med

8
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sig en del andra verktyg och utrustning
som de visade i sin monter. Bland annat en
hydraulisk katalysatorsax som är en storsäljare och en kabelskalare, som tagits hem
speciellt med tanke på bildemonterarna.
De visade också en tankborrmaskin,
som ingår i SEDA-stationerna, men som
även säljs separat.
Olanders har sålt många SEDA-stationer
i Norge.
– Jag frågade en norsk demonterare varför han trodde att vi sålde mer i Norge än i
Sverige och han sa att det var för att de har
så höga löner i Norge att de måste vara
effektiva.

Ingemar Olander valde att inte hålla
något anförande.
– Jag tror att det ger mer att demonterarna får fråga och titta än att jag ska stå
och skryta.
Den senaste tiden har informationen
från Söderberg & Partners mest handlat
om Green Parts garanti som är en garanti
för begagnade bildelar som är högst 15 år
och som har gått högst 20 000 mil. Garantin följer MRFs regelverk på 12 månader
eller 1 000 mil.
Fler och fler demonterare upptäcker fördelarna med Green Parts garanti och på

Mikael With från Galwin (th) var på
plats och visade nya reservdelar för
bland annat Johan Port.
Foto: Staffan Gustavsson
utställningen hade många frågor om hur
de enklast kommer i gång med garantin.
På årsmötet informerade Stefan Ehn
från Söderberg & Partners om en annan
försäkringslösning, nämligen ansvarsförsäkring för VD och styrelse. Som VD eller
styrelseledamot är man personligt ansvarig för alla beslut som tas rörande företaget. Det finns en risk att det kan bli väldigt
kostsamt för VD eller styrelsen om företaget blir stämt, får myndighetskrav på sig
eller hamnar i konflikt med anställda. Stefan Ehn informerade om den upphandlade VDS ansvarsförsäkring som Söderberg
& Partners gjort och som SBRs medlemsföretag kommer att få en offert på.
Galwin fanns också representerade på
minimässan med en monter där företaget
visade ett urval av sina reservdelar, bland
annat nya AC-kompressorer och torkararmar och torkarblad till vindrutetorkare.
– Vi levererar nya bildelar till bildemonterarna när deras begagnade delar är slut,
säger Mikael With. Till exempel vid en

Stefan Ehn från Söderberg & Partners informerade om ansvarsförsäkring för
VD och styrelse.
Foto: Staffan Gustavsson
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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SBRs ÅRSMÖTE Minimässa

Kjell Axelsson och Stefan Gartz från Mätorit pratar datasystem med Thomas Mohlén, dataansvarig på Häggs Bildemontering.
Foto: Staffan Gustavsson

Staffan Berg från Berg & Ström visar Per Söderlund, Ansta Bildemontering, hur det nya bildbehandlingsprogrammet i
Fenix 5 fungerar.
Foto: Staffan Gustavsson

när de inte har alla delar som
» krockskada
behövs. Först söker de hos sina kollegor

efter begagnade delar, men om det inte
finns några där heller köper de nya för att
klara skadan.
Mycket av Galwins reservdelar är sådana
man kan se, karosseridelar som stötfångare, och backspeglar.
– Men vi har mer och mer gått över till
delar som man inte ser, till exempel fläktar,
styrleder och bärarmar, berättar Mikael
With
Galwin, som startades för 25 år sedan,
ägs av 63 bildemonterare.
Ett 70-tal bildemonterare i Sverige
använder sig av Mätorits dataprogram Bildem. På minimässan visade Kjell Axelsson, Stefan Gartz, Peter Werner och Jörgen
Härmälä nyheterna i programmet. Bildem
har integrerats med Bildelsbasens Dagmar-program. Det betyder att det är slut på
tidigare dubbelarbete. När en kund köper
en del på Bildelsbasen får beställningen ett
referensnummer. Det numret slås in i Bil10
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Det här systemet är
framtiden för hela
demonterings–
branschen.
dem och alla uppgifter flyttas automatiskt
in i programmet.
– Sedan är det bara att skriva ut alla
frakthandlingar i vårt eget program, berättar Peter Werner, som är ordförande i Bildemonterarnas data-användargrupp och
också sitter med i Mätorits styrelse.
Så småningom ska det bli lika enkelt för
Mätoritanvändarna i Lagabasen.
Stefan Gartz visade alla funktioner på en
storbildsskärm.
– Det är väldigt enkelt och kräver inga
konstigheter, säger Peter Werner.
Representanterna för Mätorit berättade
också om standardiserade kvitton och fakturamallar för marginalbeskattning.
Staffan Berg från Berg & Ström och
Anders Löfgren, VD för Lagagruppen,

berättade om nya Fenix 5, som nu är igång
på de drygt 30 demonteringar som ingår i
MärkesDemo.
– Det här systemet är framtiden för
demonteringsbranschen, förklarade Staffan Berg. Tack vare databasen Orion kommer alla delar att visas i realtid och därmed
försvinner de tidigare problemen med
dubbelförsäljning.
Orion är också öppen för flera än för
bara Fenix-användarna. I den nya förfinade synken kan till exempel Fenix- och
Mätorit-användarna synka med varandra.
Och verkstäderna kan gå in direkt i Orion
och se vilka delar som finns i lager hos
demonterarna.
– Här byter man snabbt information
med varandra, säger Staffan Berg.
Det nya systemet underlättar också vid
direktbetalningar på webben. Och det blir
enklare att uppdatera priserna samt att se
utökad statistik.
Lennart Lööw från PC-Support visade
det nya bildhanteringsprogrammet som
jobbar direkt mot Orion utan att gå genom

Fenix. Det gör det enklare att jobba med
bilderna.
Om alla demonterare går ihop om ett
gemensamt betalsystem för kortbetalning,
kan de få ett fördelaktigt avtal. Det berättade Tove Peter från Teller, Nordens största
inlösare av internationella betalkort mätt i
antalet kunder.
– Vi är experter på att leverera säkra,
lönsamma och problemfria betalningslösningar, förklarade hon. Experter eftersom
vi uteslutande fokuserar på inlösen av
internationella betalkort som till exempel
Visa och MasterCard. Det är vår ambition att vara den mest kunniga och mest
attraktiva kortinlösaren på den nordiska
marknaden. Och vi står väl rustade att
vara med och forma nya marknadsförhållanden på de marknader där våra kunder
är.
Agneta Trägårdh

Tove Peter från Teller berättar för Robert Granath att han skulle tjäna på att
byta betalsystem.
Foto: Staffan Gustavsson
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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SBRs ÅRSMÖTE Affärs- och utbildningsportalen

Skräddarsydda
utbildningar

med egen kompetensportal

Utbildning som är tillgänglig dygnet runt och skräddarsydd för bilåtervinningsbranschen. Det får
SBRs medlemmar med Training Partners affärs- och kompetensportal.

Per-Erik Steen och Gunnar Månsson från Training Partner visar hur affärs- och kompetensportalen fungerar för Anna
Daag Svanström, Jonas Daag och Magnus Daag från Begagnade Bildelar i Kolbäck.
Foto: Staffan Gustavsson

– Vi väntar bara på att få trycka på startknappen, säger Gunnar Månsson, projektchef på Training
Partner.

U

nder minimässan demonstrerade
Training Partner sin affärs- och
kompetensportal för förbundets
medlemmar.
– Vi har elva olika portaler igång för olika bilföretag, berättar Gunnar Månsson.
Av våra anställda är det 15 som jobbar heltid med bara det här.
Med en egen portal får SBRs samtliga
medlemsföretag tillgång till en plattform
med bland annat e-learning, alltså utbildning i den egna datorn på hemmaplan. Det
gör att de själva kan planera in utbildningen när det passar bäst in i schemat.
– Man kan tänka sig flera specialanpas12
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sade utbildningar, säger Gunnar Månsson.
Till exempel demontering av en sällsynt
bilmodell. På så sätt kan man bygga upp en
kunskapsbank, som sparar både tid och
pengar åt företagen.
Andra tänkbara utbildningar är kurser
för nyanställda där de lär sig att dränera
bilen på rätt sätt. Eller lagerlogistik, packning och säljutbildning.
– Meningen är att medlemmarna själva
ska bestämma vilka utbildningar som ska
finnas på portalen genom SBRs egen styrgrupp, säger Gunnar Månsson.
Det kommer också att bli möjligt för
varje enskilt företag att köpa egna special-

utbildningar.
På minimässan radade Training Partners representanter upp fördelarna med en
affärs- och kompetensportal:
• Ett snabbt och modernt sätt att sprida
kunskap till alla.
• Reducerar kostnader
utveckling, resor etc.

–

gemensam

• Tillgänglig 24 timmar per dygn.
• Kunna följa upp att alla anställda tagit
del av information.
• Status på alla anställdas utbildning,
behov av förnyelse.

• Kunna styra information till bara en
grupp, till exempel VD.
• Administrera konferenser och lärarledda utbildningar.

Med specialanpassade utbildningar kan
man bygga upp en kunskapsbank som
sparar både tid och pengar åt företagen.

• Litet eller inget behov av investering hos
medlemsföretag.
Varje anställd får en egen inloggningskod
till portalen och e-learning. Det enda som
behövs är en dator.
Under årsmötet fick förbundets medlemmar möjlighet att ställa frågor till
Training Partners representanter som var
på plats.

Många av frågorna handlade om kostnaden.
Priset är beräknat på att alla SBRs medlemsföretag är med i portalen och ligger på
1 550 kronor per företag och år, plus 335
kronor per anställd och år.
– De medlemmar som var på årsmötet
var positiva och sa ja till portalen, berättar

SBRs VD Michael Abraham. Men vi vill att
alla ska få chansen att säga vad de tycker,
därför kommer förbundet att skicka ut en
enkät till samtliga medlemsföretag.
Agneta Trägårdh

nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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Upplands Motor

Upplands Motor servar
både bilen och kunden
På Upplands Motor står service i centrum. Både av bilen och till bilägaren under devisen ”dig och
din bil”.
Det lönar sig. Förra året omsatte företaget 2,1 miljarder kronor.

B

esöket hos Upplands Motor i Akalla var mycket uppskattat av deltagarna på SBRs årsmöte.
– En fantastisk anläggning, menade Ingemar Olander,
en av utställarna på minimässan.
Upplands Motor är, precis som de flesta demonteringar, ett
familjeföretag. Det grundades 1964 i Uppsala och köptes 1989 av
Anders Lindström, själv uppvuxen med en far som drev åkeri
och Volvohandel i Skellefteå.
– När pappa köpte företaget gick det dåligt, berättar Filippa
Lindström, dotter till Anders Lindström och en av delägarna i
familjeföretaget.

Filippa Lindström är delägare i familjeföretaget Upplands Motor.
14 ›|nbå
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Redan från början hade Anders Lindström ambitionen att
Upplands Motor skulle bli bäst i Sverige. Efter att ha byggt upp
verksamheten i Uppsala, började han snegla mot Stockholm.
– Uppsala är en stor marknad för bilförsäljning, säger Filippa
Lindström. Men i Stockholm finns 25 procent av den svenska bilmarknaden. Vi visste tidigt att vi ville in där och började planera
för steget in redan på sent 90-tal.
Ungefär samtidigt som de hittade marken i Akalla fick de förfrågan från Ford om de ville öppna verksamhet i Stockholm. Ford
ägde då Volvo och Volvo var i sin tur generalagent för Renault.

Om man ger en kund 80 kronor
i rabatt blir ingen så imponerad.
Men när man bjuder på lunch
blir alla jätteglada.
– På så sätt fick vi med oss alla tre märkena, säger Filippa Lindström.
Under tre år arbetade familjen Lindström för att få kommunen att ändra detaljplanen för att kunna bygga som de ville.
– Vi öppnade 2007 och sista delen var klar 2008. En månad
innan Lehman Brothers kraschade. Inte så bra tajmat i det korta
perspektivet, men vi hade ju planerat investeringen i nästan tio år.
Familjen Lindström har aldrig tvekat att satsa trots en bransch i
kris.
– Bilmarknaden är upp och ner, det vet alla i branschen, säger
Filippa Lindström. Vi har valt att satsa på service. Verkstadsdelen
är mer stabil än försäljningen. Det är där vi träffar våra kunder
oftast.
Verkstadslokalerna är ljusa och öppna. Besökarna ser rakt in i
verksamheten.
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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»

upplands motor

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

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
Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

Upplands Motors 15 000 kvadratmeter stora lokaler ligger inrymda i en arkitektritad
byggnad med stora glasytor för exponering ut mot motorvägen. Inredningen är i trä.
Varje bilmodell har sin egen avdelning och kunderna kan åka rulltrappa mellan de olika
våningarna.

»

– Där finns inget att dölja. Man får själv välja hur dags man vill
lämna bilen för service. I Stockholmstrafiken är den vanliga
inlämningstiden klockan sju på morgonen en väldigt dålig tid.
Upplands Motor erbjuder alla sina kunder att vänta kvar
medan bilen servas.
– Vi har ett fint café, där vi bjuder på fika. Och om det är lunchtid bjuder vi på lunch i vår restaurang. Om man ger en kund 80
kronors rabatt på en service är det ingen som blir imponerad.
Men när vi bjuder på lunch blir alla jätteglada.
Alla kunder kan också koppla upp sig på det trådlösa nätverket
under tiden de väntar på bilen.
Förra året såldes 6 000 bilar på Upplands Motor i Akalla. Verkstaden hade 45 000 besökare.
– Vi har haft en enorm tillväxt och är jätteglada för det, säger
Filippa Lindström. Det visar att vi tänkt rätt när vi har byggt upp
verksamheten kring kunden och kundens behov. Att vi haft något
bra att komma med. Jag tycker inte att bilbranschen alltid är så
kundvänlig.
16
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Senaste tillskottet är ett av Sveriges största däckhotell. En ”liten”
investering på bara 30 miljoner kronor.
– Vi erbjuder olika paket för däckförvaring och har plats för
5 000 kunder och lite eget lager, alltså mer än 20 000 hjul.
Uppsala Motor säljer både nya och begagnade bilar.
– Och så har vi verkstaden, säger Filippa Lindström. Nu har vi
har bara en sak kvar. Sista steget är demontering. Haha, nej, det
lämnar vi över till våra goda grannar, Sollentuna Bildemontering
och deras kollegor.
Agneta Trägårdh

Fakta:
Uppsala Motor har försäljning och verkstäder på fem ställen:
Uppsala (Dacia, Ford, Jaguar, Renault, Volvo)
Arlandastad (Dacia, Ford, Renault, Volvo)
Akalla (Dacia, Ford, Renault, Volvo)
Hammarby Sjöstad (Ford, Volvo)
Tierp (Volvo, Renault)

När begagnat
inte räcker hela vägen.
TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

Vi har delen du söker!
Galwin Bildelar är ett rikstäckande grossistföretag som
förser bildemonterare med nya bildelar.

WWW.ASKENGREN.SE

Kontakta oss på 036-31 17 70. www.galwin.se

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar
Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.se

nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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Bilplastteknik
en avdelning inom Motorbranschens Riksförbund, MRF.
– De kommer att vara leverantörer av
reparationsobjekt och reservdelar och därmed tillhöra reparationskedjan, säger
Bengt Öberg. Demonterarna ska även gå
den årliga aktualitetsutbildningen för att få
all information om produkter och reparationsmetoder. Då får de veta vilka delar som
får repareras så att de sparar rätt delar som
sedan kan levereras till skadeverkstäderna.
Det ger många fördelar. Dessutom får de
information från generalagenterna.

Eddie Jonsson, Bengt Öberg och Marcus Norgren är glada nu när projektet med att
reparera skadade plastdelar övergår till ett medlemskap i Bilplastteknik.
Foto: Staffan Gustavsson

I dag ingår 250 företag i Bilplastteknik.
För att bli medlem måste varje demontering uppfylla vissa krav. En tredjepartscertifiering är viktig. Man måste också vara
medlem i BilRetur. Demonteringen ska
skicka sin personal på en årligt återkommande utbildning och minst en person på
varje avdelning måste kunna bilplastlistan
för reparationer.
– Nu när vi är med i finrummet gäller
det att följa regelverket, säger Bengt Öberg.
Demonteringarna får bara sälja till godkända verkstäder utbildade i plastrepara-

Ibland har vi räknat fel, men man måste
ha högt i tak och tillåta varandra att göra
misstag.
tioner. De måste också ha regelbundna
träffar med verkstäderna.
En ständigt pågående dialog är viktigt
för att samarbetet ska utvecklas och fungera bra.
– Vi hade en bra dialog med Bilia Vinsta
redan innan projektet startade, säger Eddie
Jonsson. Men den har bara blivit bättre.
Ibland har vi gjort fel och räknat fel, men
man måste ha högt i tak och tillåta varandra att göra misstag
Ytterligare ett tjugotal demonteringar vill gå med i samarbetet. Även
Länsförsäkringar och flera andra försäkringsbolag står redo att kliva in.
– Det är väldigt viktigt med utbildning
för de nya demonteringarna som kommer
in, poängterar Bengt Öberg. De har aldrig
hållit på med tidverk och inte varit i närhe-

Klart för medlemskap i Bilplastteknik

”Plastreparationerna
har gjort alla till vinnare”
Det är nu klart att de 17 demonteringar som tidigare deltagit i projektet
med att reparera skadade plastdelar blir medlemmar i Bilplastteknik.
– Plastreparationerna har gjort alla till vinnare, menar Eddie Jonsson på
Karstorps Bildemontering, som är den demontering som har levererat
flest stommar under projektets gång.

T

otalt har demonteringarna i projektet levererat 270 stommar från
oktober 2011 till februari 2013.
– Det är cirka 324 000 kronor, säger
Eddie Jonsson. Visst måste man lägga en
del tid på att välja rätt delar, men det är
ändå en rejäl vinst jämfört med tidigare
när vi slängde de skadade delarna.
18
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Projektet med att reparera skadade
plastdelar drogs igång av BilRetur/SBR,
Laga och Stena tillsammans med Motorbranschens Riksförbund och If.
Bengt Öberg, som varit projektledare
och som har svarat för utbildningen under
hela projektet, Eddie Jonsson och Marcus
Norgren på Demia informerade på årsmö-

tet om hur fortsättningen kommer att se
ut.
Alla inblandade i projektet har varit så
nöjda att de vill fortsätta samarbetet.
Demonterarna vill fortsätta att sälja delar
som de tidigare har slängt, verkstäderna
vill fortsätta att få billigare delar till sina
skadereparationer och samtidigt få de
extra verkstadstimmarna som reparationerna av de skadade plastdelarna ger. Och
If vill fortsätta att få billigare skadereparationer. Att återanvända de skadade plastdelarna istället för att köpa nytillverkade
ger också en stor miljövinst.
Alla är nöjda med lösningen att demonterarna nu blir medlemmar i Bilplastteknik,

1

Vårt servicekoncept
diagnos

Snabbtesta
skicket på
automatlådans olja.

2

rengöring

Effektiv rengöring när oljan
varit mycket
sliten.

3

oljebyte

Effektivt och
säkert byte med
spolmaskin och
universal-ATF.

4

optimering

Optimering av
olja för bilar som
belastas lite
hårdare.

0300 - 74 220

4000 nöjda verkstadskunder i Norden sedan 1983!
Varbergsv. 416, 439 73 Fjärås
www.hellstenab.se
Ann 190x130_NB130409.indd 1

ten av att prissätta skadade plastdelar.
Delarna ska bedömas, mätas och klassas,
så att rätt delar skickas till verkstaden.
Sedan måste demonteringen också ha
minst 35 stommar i lager när de går in i
samarbetet. De måste ha delar att erbjuda.
Verkstäderna tröttnar direkt om de aldrig
får någon träff.
De nya demonteringarna får börja med
en heldagsutbildning och efter två, tre
veckor är det dags för ytterligare en grundutbildning.
Nu när avtalet är klart har demonterarna valt Marcus Norgren som sin representant i Bilplastforum, där det även sitter
representanter från MRF, Bilplastteknik
och de fyra största försäkringsbolagen.
Agneta Trägårdh

Utbildning om
aUtomatlådor
– bättre kundservice och bättre lönsamhet!
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Realize-projektet

demontering till materialåtervinning, hela
kedjan för att se vilken effekt en utökad
demontering får på fragmenteringen.
I projektet ska 300 bilar demonteras och
sedan jämföras med en referensgrupp, där
man bara har plockat bort det som måste
tas bort på bilarna enligt lagen.
De demonteringar som ingår i projektet har redan börjat samla in elektronik,
som man ska titta särskilt noga på.
– Vi vet att elektroniken innehåller guld,
säger Klas Cullbrand. Frågan är bara hur
mycket och vad demonteringen kostar.
Han har just skickat ut en demonteringsmanual, där fokus ligger på tre områden:

Klas letar

• Plast. Mer plast måste demonteras eller
behandlas bättre i fragmenteringen om
man ska uppnå 95 procents återvinning.
Men man måste veta vilken plast som
lämpar sig bäst för återvinning.

GULD

• Koppar, främst kablage och elmotorer.

Det är inte omöjligt
att det till och med
finns guld i fluffen.
• Elektronik, där det finns guld och andra
ädelmetaller.
– Vi ska prova både manuell och maskinell demontering, berättar Klas Cullbrand.
Det finns en potential i maskinell demontering, speciellt när det handlar om materialåtervinning. Då gör det ingenting om

delarna går sönder. Annars är demonterarna självklart rädda om bilarna och
delarna.
En del av projektet ska försöka hitta mer
värde i efterfraktionerna.
– Guld och en hel del annat hänger med
där. Det är inte omöjligt att det till och med
finns guld i fluffen, alltså i restprodukterna. Det är svårt att plocka fram några gram
guld.
Agneta Trägårdh

Fakta
Realize-projektet har fått åtta miljoner kronor av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Det kommer att ledas av Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers
Industriteknik och Viktoriainstitutet, som svarar för en del av forskningen.
Fyra demonteringar deltar i projektet. Det är Walters Bildelar, Thomassons.nu,
Eklunds Bildelslager samt Bromma & Botkyrka Bilskrot. Även BilRetur, Stena Recycling,
Kuusakoski, SKF och Volvokoncernen deltar.
Realize-projektet är en stor tvärvetenskaplig forskning som ska komma fram till
svar på hur återvinningen av fordon kan bli mer effektiv. Och hur värdet på det återvunna materialet kan ökas, både när det gäller ekonomin och miljön.

i bilarna

Klas Cullbrand, forskningskonsult på Chalmers
Industriteknik, grävde guld i nya bilar och hittade
mellan 5 och 7,5 gram guld i varje bil.
I det nya Realize-projektet ska han hjälpa demonterarna att hitta guld även i äldre bilar. Och titta
på hur de ska kunna återvinna det på bästa sätt.

N

är Klas Cullbrand gjorde sitt
exjobb i samarbete med Volvo
Cars, blev hans resultat en överraskning även för bilföretaget. Han tittade
på de kritiska materialen i nya bilar, var de
finns och hur mycket det finns i varje ny
bil. Det är något som inte ens många av biltillverkarna själva vet.
Därför vet ingen heller hur mycket guld
som finns i äldre bilar.
– Vi ska titta på bilar från början av
2000-talet, inte jättegamla bilar, säger Klas
20

›|nbå

nordisk bilåtervinning 2 · 2013

Begagnade bildelar
med garanti!

Klas Cullbrand är projektledare för två av delprojekten
i Realize-projektet.

Cullbrand. Det kan vara mer guld än i nya
bilar för att biltillverkarna har blivit mer
materialeffektiva, men det kan också vara
mindre eftersom det blivit mer elektronik i
bilarna och det mesta guldet finns där.
De flesta av de kritiska materialen förloras i dagens återvinning och späds ut tillsammans med andra material, eftersom
det helt enkelt inte finns någon effektiv
återvinningsteknik.
Kritiska material kan vara till exempel,

kungsarabildemo.se

Foto: Staffan Gustavsson

guld, silver, platina, litium, palladium,
mangan och de sällsynta jordartsmetallerna.
Klas Cullbrand är, tillsammans med en
kollega på Chalmers Industriteknik, projektledare för två av delprojekten i Realizeprojektet. De delar där demonterarna
själva är mest involverade och där man ska
titta på hur demonteringen påverkar efterföljande behandling.
– Vi ska följa ELV-bilen hela vägen från

Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år.
Bildelar för proffs!
Telefon 021-471 11 00
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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I blickpunkten Ådalens

ÅDALENS nya  ansikte
Det syns överallt. Direkt vid infarten och på den
nya hemsidan. Ådalens nya ansikte.
För att få människor att ändra sin uppfattning
om branschen har ägarna själva först varit
tvungna att ändra synen på sitt arbete. Och
förstå att de faktiskt är miljöns superhjältar.

S

mart val och Återwin-win gynnar inte bara miljön och
återvinningsföretagen, utan även privatkundernas familjeekonomi. Det är budskapet som Ådalens nu vill
trumma in i folks medvetande.
Ådalens Bildemontering finns fortfarande kvar som juridiskt
namn, men utåt har företaget släppt Bildemontering och kallar
sig numera bara Ådalens. Det är en del av den nya imagen. En
annan del är den nya hemsidan, som har fått en total make over.
Bakom den står tredje generationen Forsman.
John Axel Forsman utbildade sig till dataingenjör och jobbade
som lärare. Under tretton år var han borta från Kramfors och
hade inga planer på att ägna sig åt bilåtervinning i familjeföretaget. Men han kunde inte riktigt låta bli att komma med goda råd
till pappa Torvald och farbröderna Torsten, Lars och Kjell.
– Till slut sa de till mig ”kom hit och gör det själv då”, skrattar
John Axel.

John Axel Forsman har sett till att Ådalens har fått en ny
hemsida. På köpet fick företaget nytt namn och ny logga.
En helt ny image som ligger i tiden.
22
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Och man kan väl säga att det var precis det han gjorde. I alla fall
på det område där han själv är expert.
– Jag hade länge tjatat om att vi behövde en ny hemsida.
Och efter, som man förstår, en viss övertalning fick han till slut
som han ville.
– Jag tog kontakt med en kommunikationsbyrå i Luleå.
Efter flera möten fanns det ett förslag på en ny hemsida.
– I samband med det blev det även aktuellt att byta logga och
namn. Jag sa till byrån att vi var öppna för alla förslag och samarbetet växte mer och mer.
Projektledaren på kommunikationsbyrån gick runt och tittade
på anläggningen.
– Hela branschen var ny för honom, berättar John Axel. Han
intervjuade folk här och blev väldigt imponerad av det han såg.
”Ni är ju superhjältar inom återvinning”, sa han. ”Ni måste nå ut
och låta världen veta vilket fantastiskt miljöarbete ni gör”.
Ådalens lyssnade på byrån och vill nu likt bilåtervinnarnas

egna missionärer sprida kunskap om det viktiga miljöarbetet. Det
är dags att ta död på gamla fördomar och lära människor vad bilåtervinning står för.
– Själv har jag alltid skyggat för benämningen bilskrot, säger
John Axel. Man kan väl säga att vi har gått från bilskrot till bildemontering och nu slutligen hamnat på bilåtervinning. Det är ju
det vi sysslar med. Men för att nå ut med vårt budskap måste vi
förändra kommunikationen.
Av kommunikationsbyrån fick Ådalens lära sig att först komma
med budskapet och därefter med förklaringen. Och så är också
den nya hemsidan uppbyggd.
Den rosa loggan för Smart val ligger strategiskt mitt på sidan
tillsammans med den gröna loggan för Återwin-win.
– Kunden ser direkt att det här är vad vi erbjuder, säger John
Axel. Det är miljösmart att handla begagnade bildelar eftersom

Ni måste nå ut och låta världen
veta vilket fantastiskt miljöarbete ni gör.
det har noll påverkan på miljön. Och det är smart för familjeekonomin eftersom det bara kostar hälften så mycket som nytillverkade delar. Smart val är själva säljmärket som skulle kunna vara
ett kvalitetsmärke för vad som helst.
Den rosa färgen har valts eftersom det är en stark färg som sticker ut och syns. På varje paket som skickas från Ådalens klistras en
rosa dekal med loggan Smart val.
– Det gör att våra paket syns i mängden och att budskapet arbetas in.
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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I blickpunkten Ådalens

Det är bra för familjeekonomin att köpa begagnade delar till sin bil. Och det är miljösmart, eftersom det har
noll påverkan på miljön. Dessutom har de begagnade originaldelarna samma garanti som nytillverkade delar.
Det är ett av budskapen på Ådalens hemsida.

gröna Återwin-win loggan handlar mer om utbildning. Att
» läraDenmänniskor
om bilens kretslopp.

– På hemsidan ska vi erbjuda något för alla, säger John Axel. Det
ska också vara lätt att söka i vårt lager och att komma i kontakt
med våra rådgivare. Vi kallar dem rådgivare istället för säljare,
eftersom vi tror att det blir lättare för vissa kunder att våga ta kontakt och ställa frågor då.
På sidan finns även en chattfunktion, där kunderna kan få svar
på sina frågor.
– Det är ett experiment som har fungerat bra. Många använder

Nya loggan syns både på butiken och på bilarna.
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Det är miljösmart att handla
begagnade bildelar eftersom
det har noll påverkan på
miljön.
chatten. Den säljare som är ledig svarar på frågorna.
På hemsidan visas alltid vilka bilar som demonteras för tillfället.
Det gör att kunderna ser att det finns många begagnade delar även
till helt nya bilar
– En del tror nog att vi bara har delar till äldre bilar, men med en
levande sida visar vi att chansen är stor för alla att hitta en del till
sin bil.
På hemsidan kan Ådalens visa mer av sitt miljöarbete, bland
annat genom flera olika filmer.
– Jag ser det som vårt ansvar att göra folk medvetna om det
miljöarbete som görs i branschen. Här har vi möjlighet att visa alla
projekt som vi är inblandade i, till exempel att reparera och återanvända skadade plastdelar. Vi kan lägga upp artiklar på hemsidan och vi kan också använda oss av Facebook för att visa vad vi
gör. Allt vi gör ska vara lättillgängligt. Jag tror att det är viktigt att
ha en transparens och ärlighet i verksamheten. Vi har ändrat vår

Ådalens vill trumma in budskapet så att kunderna ska be sin verkstad att använda en kvalitetskontrollerad
återvunnen bildel när bilen ska repareras. Det är ett smart val.

policy så att den ska passa det nya tankesättet.
John Axel brinner för att sprida kunskap om bilåtervinning och
miljöarbete.
– Eftersom jag har arbetat som lärare har det varit naturligt för
mig att vara ute på olika skolor och berätta om vårt arbete. Det är
också viktigt att nå ut till medierna och bli mer aktiva på olika
mässor.
11-åriga Lisa (eller Molly som hon egentligen heter) är Ådalens
nya stjärna. I en serie reklamfilmer som visas på lokala TV 4 lär
hon bilägare och verkstäder att handla miljösmart.
På hemsidan ligger filmer som bland mycket annat ska visa vilket arbete som läggs ner på varje begagnad del. Den inte bara
demonteras och tvättas. Alla bildelar fotas, registreras, läggs på
lager, säljs, packas och levereras.
På Ådalens lever man som man lär. Återvinningstanken genomsyrar allt arbete.
– Vi strimlar till exempel allt kontorspapper och använder det
som emballage, som ett komplement till att bara packa med inköpt
skumplast eller bubbelplast. Vi samlar också ihop och återanvänder kartonger istället för att bara köpa nya. Dessutom försöker vi
köpa så mycket som möjligt lokalt, det är extra viktigt i så här små
samhällen.
– Vi arbetar med återwin-win och det gör alla till vinnare.
Agneta Trägårdh

Ådalens fungerar även i mobilen och på surfplattan.
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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Ådalens tar hissen
till nya lagret
i fyra våningar

Det här är vårt
andra hem. Det är
viktigt att alla trivs
med sin arbetsmiljö.
på Ådalens.
Han vet allt om alla bilar som demonteras och har järnkoll på vilka som står på de
nio liftarna.
– Jag är väl lite arbetsskadad, säger han.
Klinkersgolv är lätta att hålla rena.
Dessutom är det snyggt.
– Det är viktigt att det är rent och snyggt,
säger Richi. Ordning och reda är också
viktigt. Det här är ju vårt andra hem, alla
som jobbar här ska trivas med sin arbetsmiljö.
I november var den nya byggnaden klar.
Lagret är ljust och fint med mycket trädetaljer. Och stort. Nya pallkragar med den
nya loggan står snyggt uppradade på hyllorna.
– Här är tänkt att vi ska ha motorer och
andra maskinella delar till lastbilar och
stora fordon, säger Linus Forsman, ytterligare en i tredje generationen Forsman, som
ansvarar för lager och däckhall. Det är
tunga saker som kräver stor yta och en
annorlunda hantering.
Lagret är i fyra våningar och en hiss gör
att man enkelt tar sig mellan de olika
våningarna.

Ansiktet utåt är viktigt, men det gäller att det finns någonting bakom den
snygga fasaden också. Ådalens har satsat stort för att kunna hålla en hög
kvalitet. Den senaste investeringen är ett nytt lager i fyra våningar. Med
hiss.

Å

dalens ligger vackert. Högt med
utsikt över hela Kramfors. Det här
var från början bröderna Forsmans föräldrahem. 1954 startade pappa
Torbring Ådalens Skrotaffär här. Så småningom kom det att handla mer och mer
om bilskrotning. Efter att bröderna
Torvald, Torsten, Lars och Kjell tog över
företaget 1979, har Ådalens alltid legat i
framkant och gått före i branschen. Bland
annat var man med och utvecklade det
första datasystemet för bildemonterare.
Torvald Forsman har också suttit som ordförande för SBR, Sveriges Bilåtervinnares
Riksförbund, i över 20 år. Som ordförande
har han varit med och sett till att kraven på
bilåtervinnare har skärpts från myndighetshåll. De hårdaste kraven har alltid
kommit från bilåtervinnarna själva.
Torvald har bland annat jobbat för att
alla medlemmar inom SBR ska vara certifierade.
I dag har Ådalens 50 anställda. Förutom
demontering, försäljning och däckhall har
man två bärgningsbilar som är anslutna till
Assistancekåren.
– Fyra killar jobbar jour dygnet runt,
berättar Torvald Forsman. Vi har även
hand om snöröjningen.
Bärgningsbilarna används också för att
frakta bilar och pressade karosser.
I dagsläget har Ådalens 160 000 begagnade bildelar på det 85 meter långa lagret.
Allt är uppmärkt och kvalitetsklassat. Det
är perfekt ordning på lagret, där det finns
26
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På Ådalens tar man hissen mellan
de olika våningarna i det nya lagret.
en varmdel för elektroniska komponenter.
Varje dag skickas cirka 120 paket härifrån. Anders Sundström packar de flesta
paketen. Han gör också den sista kvalitetskontrollen av varje del som skickas. Det
syns att han är van att slå in paket.
– Jag brukar inte behöva slå in julklapparna hemma, säger han.
Just nu står cirka 1 200 bilar på området.
– Vi vill få ner antalet bilar på gården,
säger John Axel Forsman. Men vi hinner
inte plocka av allt, det kommer in så många
bilar.
Ungefär 2 500 bilar demonteras varje år.
Av dem är 70 procent försäkringsbilar.
Skärpta lagkrav och efterfrågan från
kunder på snabb leverans har gjort att
Ådalens nu satsat tio miljoner på ett nytt
lager med tvätthall. Här finns också plats
för en inmärkningsstation, där delarna
kvalitetsklassas, fotas och registreras.
Nyligen byggdes också en demonterings-

hall för tyngre fordon upp till fyra ton.
Hallen är ljus och har klinkers på golvet.
– Under semestern kommer vi att lägga

klinkers i den gamla demonteringshallen
också, säger Ricardo ”Richi” Forsman,
ingift i familjen och lite av spindeln i nätet

I den nya demonteringshallen finns
det också en del för tvätt av större delar.
Alla mindre delar tvättas i Torrent 400.
– Försäljaren lovade guld och gröna skogar och alla löften har infriats, säger Richi.
Den gör verkligen sitt jobb.
Kameror sitter uppmonterade i den nya
hallen.
– Det är bara att sätta igång kamerorna
och spela in en video till hemsidan när vi
vill. Vi vill bjuda in publiken och visa vad
vi faktiskt gör.
I taket sitter ljuddämpande plattor och
mycket omsorg är lagd på att belysningen
ska bli rätt.
– Det är viktigt att strömlinjeforma så
mycket som möjligt, säger Richi Forsman.
Arbetet ska gå fortare utan att vi tummar
på kvaliteten.
Agneta Trägårdh

Torvald Forsman och Torsten Forsman bjöd på tårta när Ådalens nyligen
hade öppet hus. Och passade på att
provsmaka.

Den tidigare demonteringshallen har byggts på med en ny del som
rymmer det nya lagret samt en tvätthall.

Ricardo ”Richi” Forsman i den nya
demonteringshallen. Klinkers på golvet gör det lättstädat och ljuddämpande plattor i taket minskar buller.

Den befintliga demonteringhallen ska få nytt klinkersgolv under
semestern.
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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Kvinnliga nätverket

Träff 1 juni för ALLA kvinnor

Gör din röst hörd och låt
självkänslan blomma
”Gör din röst hörd och våga ta plats”. Det är en av punkterna på dagordningen när SBRs kvinnliga nätverk samlas den 1 juni i Stockholm. En
annan är båttur i Stockholms skärgård.
– Det här är för alla kvinnor som jobbar på SBRs medlemsföretag, säger
initiativtagaren Carina Hagström Kihlberg.

F

ortfarande finns missuppfattningen
att det kvinnliga nätverket i SBR
bara är för kvinnliga chefer och

ägare.
– Jag vet inte hur jag ska få alla kvinnor
att förstå att de är välkomna, säger Carina
Hagström Kihlberg. Nu hoppas jag att
budskapet har gått fram och att det kommer riktigt många den 1 juni.
Demonteringsbranschen är en traditionellt manlig bransch. Men kvinnorna

kommer mer och mer, även om de fortfarande är i minoritet.
– Därför tyckte jag att det var dags för ett
kvinnligt nätverk, säger Carina Hagström
Kihlberg.
Förra träffen, som också var den första
med nätverket, blev en total succé. Intressanta föreläsningar varvades med erfarenhetsutbyte och som avslutning en show
med gemensam middag. Alla deltagarna
var euforiska och tyckte att de hade haft en

Begagnade bildelar
till de flesta bilmärken!

Petra Garnås är både retorikexpert
och sångerska.
fantastisk helg. Och nu är det dags igen.
Det är samling klockan 11, den 1 juni, i
SBRs lokaler på Karlavägen 14A i Stockholm.
– Jag har bjudit in två mycket intressanta
föreläsare, berättar Carina.

2

Det är Petra Garnås, retorikexpert, som
ska lära deltagarna hur de ska förmedla sitt
budskap på ett övertygande sätt, både
genom sin röst och sitt kroppsspråk. Hon
kommer också att prata om skillnaden
mellan manlig och kvinnlig kommunikation.
Den andra föreläsaren är trädgårdsmästare Victoria Skoglund, känd från TV4.
Alla deltagare har möjlighet att boka
rum på hotell Kung Carl genom Concierge, SBRs egna festfixare.
Dagen med det kvinnliga nätverket
avslutas med en tur i Stockholms skärgård
med M/S Victoria, där det bjuds på sommarbuffé.
– Alla som har frågor kan ta kontakt
med mig, säger Carina, som har telefonnummer 08-746 93 01 och mailadress
carina@allbildelar.se.
Anmälan mailas till sbr@concierge.se
senast den 15 maj 2013. Inbjudan har gått
ut på mail till samtliga medlemsföretag.

VIctoria Skoglund
kom förra året ut
med boken ”En trädgårdsmästares väg”.

Agneta Trägårdh

Återställning av motorstyrdon?
Vi testar och reparerar känslig fordonelektronik till
konkurrenskraftiga priser! 28 olika bilmärken, m/u
startspärr - diesel eller bensin – vi kan hjälpa!

• Demontering
• Återvinning
• Postorder

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

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

Kolla atech2.se
för vårt stora program.
Bra kvalité och 2 års garanti.
Välkommen att höra av dig!
ATECH2 HB • Tel.: 040 408 982 • info@atech2.se • www.atech2.se

lysatorer?

Uttjänta Bilbatterier och kata
Vi köper dem gärna av er!

Kontakta oss så berättar vi hur mycket ni kan
tjäna på att låta oss återvinna era batterier
och katalysatorer!
Volvo – Saab – VW – MC-delar
Maskingatan 1 • Örebro

Övriga bilmärken
Stortorp • Örebro

Tel Vxl. 019-670 12 00 • Fax 019-32 15 80 • info@orebrobildemontering.se
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Vi Hämtar!

Vi Återvinner!

Vi Betalar!

020 - 41 90 00
info@batteripengar.se
Batteripengar vänder sig främst till företag. Vi erbjuder även fördelaktiga avtal med regelbunden upphämtning av batterier och katalysatorer.
nordisk bilåtervinning 2 · 2013
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AKTUELLT FRÅN STENA

AKTUELLT FRÅN BIL SWEDEN

AKTUELLT FRÅN

”Tillsammans skapar vi miljönytta”

A

rbetet pågår nu för fullt med att utveckla processer som
ska klara att återvinna 95 procent av bilarnas vikt. Det är
ju det mål som lagstiftningen ställer krav på att vi tillsammans ska uppnå från 2015. För att nå dit krävs samarbete i hela
processen, från demontering till fragmentering, ingen part klarar
det på egen hand. Det krävs också att vi tillför ny kunskap och att
vi investerar för att öka materialåtervinningen från bilarna.
Ny kunskap får vi bland annat genom samarbetet i Realize-projektet, där vi från Stena tillsammans med fyra av medlemsföretagen i BilRetur, kommer att testa hur en ökad demontering kan öka
återvinningsgraden och hur det ska kunna skapa nya värden i
processerna.
Samtidigt pågår arbetet för fullt i Stena med att investera i nya
processer så att vi kan öka materialåtervinningen när materialet
kommer in till oss. Vi kommer att behöva ta många steg i utvecklingen för att uppnå målet och det är viktigt att vi gör det i samarbete. Kvaliteten på det material som kommer in till Stena för återvinning måste förbättras och mer av plaster och glas måste återvinnas för att vi ska nå målet.
Genom att öka återvinningsgraden skapar vi tillsammans en
stor miljönytta. Den genomsnittliga bil som lämnas in för återvinning idag sparar koldioxidutsläpp som motsvarar uppvärmning-

ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV
Stena Recycling

en av två normalstora svenska villor under ett helt år, genom återvinning av delar istället för framställning av nya. Med dagens
volymer av återvunna bilar skulle vi kunna spara CO2-utsläpp
motsvarande uppvärmningen av drygt 370 000 villor. Ju mer vi
kan återvinna och ju fler bilar som kommer in för återvinning
desto bättre för miljön.
Ny kunskap får vi också genom att vi följer med vad som händer
i vår omvärld när det gäller bilåtervinning. Vi har varit på besök i
Schweiz för att se hur de jobbar där med att utveckla effektiva processer för att få ut mer materialåtervinning. Vi har också varit på
plats vid IARCs årliga internationella konferens kring bilåtervinning. Här möts många olika aktörer inom både bil- och återvinningsindustrin. En fråga som det diskuterades mycket kring på
konferensen var hur systemen ska kunna fungera för att hantera
återvinningen av batterier från hybrid- och elbilar.
Det kommer inte att vara några stora volymer av dessa batterier
som kommer tillbaka för återvinning inom en överskådlig framtid, men de som kommer in måste hanteras på ett säkert sätt. Vi
månar förstås om våra samarbetspartners bland bildemonterarna
och bevakar hur vi i Stena ska kunna bidra till en så säker hantering som möjligt.

AKTUELLT FRÅN

ANNA HENSTEDT
Ansvarig Miljö
BIL Sweden

ELV-bilarna ska stanna i Europa

I

det förra numret av NBÅ poängterade jag att ni bildemonterare tillhör en framtidsbransch. Det tycker också Europeiska
kommissionen.
I mitten av mars i år var jag på den årliga bilåtervinningskonferensen IARC, som denna gång gick av stapeln i Bryssel. Jag lyssnade med intresse på vad EU-kommissionären Karl Falkenberg
hade att säga om bilåtervinning. EU-kommissionen har en uttalad vision och målsättning att Europa ska sträva efter en ”cirkulär
ekonomi ”, dvs att man ska se till att behålla det återvinningsbara
avfallet, såsom uttjänta bilar, i Europa och att återföra det tillbaka
in i kretsloppet, för att bli nytt råmaterial. Man kallar denna vision
”Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europas
2020-strategin”.

Tillgången på råmaterial anses vara en ödesfråga för Europas
framtid. Europeiska kommissionen och Karl Falkenberg hoppas
också att detta initiativ ska leda till fler arbetstillfällen i Europa,
och att flera innovationer sker inom återvinningsindustrin.
Ändå vet alla i branschen att finns det ett enormt läckage av
begagnade bilar och ELV: s ut ur Europa. Tusentals bilar anländer
till Afrika varje dag, olagligt skeppade ut ur Europa.

Debatten på bilåtervinningskonferensen kom att handla om att
många anser att de ansvariga myndigheterna i medlemsländerna
inte gör något, ibland ser mellan fingrarna, eller i alla fall inte gör
tillräckligt för att hindra utförseln.
För att hindra att bilar förs ut ur Sverige, behövs samarbete.
SBR, STENA och BIL Sweden skickade i början av året en uppmaning till Polisen att ta frågan på allvar. Inte bara går landet Sverige
miste om miljontals i skatteintäkter, dessutom äventyras den seriösa bilåtervinningen.
Det finns ljusglimtar, både att Polisen nu tillsätter resurser och
att Naturvårdsverket bedrivit en kampanj med syfte att sprida
information till polis, kommuner, länsstyrelser med flera, om vad
som gäller kring gränsöverskridande avfallstransporter. Det finns
bra information om detta att hämta på Naturvårdsverkets hemsida.
Låt oss hoppas att den uttalade visionen om det resurseffektiva
Europa kommer att ge flera ringar på vattnet också i Sverige. Det
kommer miljön, svenska statskassan och seriösa bilåtervinnare
att tjäna på!

®

fenix5
Begagnade och nya
Begagnade
och
bildelar!
nya bildelar!
GÖSSLUNDA LED 2 I 531 98 LIDKÖPING I TEL 0510-170 66 I FAX 0510-170 34
WWW.BILDELSLAGRET-LIDKÖPING.SE / INFO@BILDELSLAGRET-LIDKÖPING.SE
Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

En miljövänlig kombination
av tryck, värmE och kEmi
• Smådelstvätten har överlägsen prestanda
som rengör där en automatisk maskin inte
kommer åt.

www.olanders.nu
SEDA Drain Tower
Singel

SEDA
Katalysatorsax

• Arbetar snabbare än konkurrerande
maskiner på marknaden.
• Förbättrad användarsäkerhet som minskar
exponeringen av skadliga kemikalier.
• Reducerar användandet av farliga kemikalier samt avgifter för farligt avfall.
KontaKta oss för gratis test av masKinen • ring 08-613 71 45

Sverige: Linjalvägen 9-11, 187 66 Täby
Danmark: Industribuen 7E, 2635 Ishöj, Tel: +45 43 56 60 69
www.kernitelubrication.com
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World leading in
hnology
vehicle drainage tec

SEDA T-Rec

Snart i luften

Tfn. 054-85 64 27 Fax. 054-85 48 14
Hedjämnan 3, 654 60 Karlstad

Telefon 036-311 692
www.pcsupport.nu

www.frykmalm.se

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

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192
541 33 SKÖVDE
nordisk bilåtervinning 2· 2013
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Nytt från Norge

Nytt från Danmark

Landsmøte i Drammen
Landsmøtet i NBF ble gjennomført
i Drammen 12 og 13 april.

D

et deltok 31 bedrifter. Det var 56
deltagere på selve generalforsamlingen.
Det var også i år representanter fra SBR
(Sverige) til stede. DAG (Danmark) kunne ikke delta.
PC Support og Laga AB deltok på
arrangementer rundt landsmøtet.
NBDF gjennomførte generalforsamling
og kurs i Fenix 5.
Bildemontørenes Dataring gjennomførte årsmøter og egne kurser.
På bedriftsbesøket og kurset på Lier Bilgjenvinning AS på lørdag deltok 88 personer.

Hævet reparationsgrænse
giver job og lærepladser
Op til 1000 job, nye lærepladser og
et bedre miljø. Det er konsekvensen af den hævede reparationsgrænse.

H

ævelsen af reparationsgrænsen
fra 65% til 75% vil skabe op til
1000 job.
Det vurderer Håndværksrådet, efter at
det søndag aften (21/4) stod klart, at par-

terne bag vækstaftalen nu hæver reparationsgrænsen, så flere skadede biler repareres og færre skrottes.

”Det er glædeligt, at vi nu får genskabt
nogle af de op imod 1000 arbejdspladser
32
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og et stort antal lærepladser, som forsvandt, da den forrige regering sænkede
reparationsgrænsen”, siger erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen.
Aftalen bøder på de skadevirkninger,
den sænkede reparationsgrænse har haft
på både miljøet og den danske autobranche.
”Miljøet vinder ved, at vores ressourcer
udnyttes bedre, når gode biler bliver repareret i stedet på blive kasseret”
Der er ingen tvivl om, at en meget vigtigt
årsag til, at det lykkedes at få denne problemstilling helt ind på forhandlingsbordet i Finansministeriet skyldes, at den

samlede branche har stået bag forslaget og
godt bakket op fra Håndværksrådet.
Det har også været imponerende at se
den brede pressedækning, det er lykkedes
at få på sagen - godt bakket op af en målrettet politisk indsats fra rigtig mange sider
Det er tillige glædeligt for de Danske
AutoGenbrugere (DAG) at de nu igen kan
sælge de gode brugte dele som de har på
lager til skade biler.
Med venlig hilsen
Børge Madsen
Direktør

Fylkesmannen   Kirsti Kolle Grøndahl åpnet årsmøtet. Hun påpekte viktigheten av at våre bedrifter følger alle lover
og forskrifter på området. Hun nevnte at
de i Buskerud sliter med en virksomhet
som driver ulovlig. Denne bedriften har
drevet ulovlig i 12 år. Fylkesmannen vil nå
gjennomføre en tvangsopprydding på
denne bedriften.
Fylkesmannen nevnte ikke navn på
bedriften.
Derimot fremhevet hun Lier Bilgjenvinning AS som en mønsterbedrift innen
bransjen. Hun påpekte særlig at Lier Bilgjenvinning AS har 3 forskjellige ISO
godkjenninger og Miljøfyrtårngodkjenning.
Direktør Erik Andresen fra Autoretur
holdt et innlegg om «veien frem mot målet
95 % gjenbruk og gjenvinning i 2015».
Andresen la frem en studie som viser
såkalt post-shredderteknologi. Denne
teknologien kan være av stor betydning
for å oppnå 95 % i 2015. Det er KLIF som
vurderer hva som skal iverksettes av de
forskjellige tiltakene. Postshredderteknologien kalles den industrielle metoden,
videre demontering av enkeltkomponenter hos biloppsamlerne kalles den manuelle metoden. Det er grunn til å tro at KLIF
vil komme til å beslutte at begge metoder
må benyttes. Noen komponenter kan bli

pålagt å demontere i forbindelse med
miljøsaneringsprosessen hos biloppsamlerne. Ref. KLIFs forslag til Miljøverndepartementet våren 2012.
Direktør Andresens orientering er vedlagt.
Det var svært stor deltagelse på teorikurset Håkon Klingenberg fra Bilconsult
AS holdt på lørdag formiddag. Kurset ble
fulgt opp med demonstrasjoner av tekniske løsninger for dekoding og diagnose
på Lier Bilgjenvinning AS på lørdag ettermiddag. Her holdt Wurth Norge AS og
Hellanor Norge AS kurser i bruk av
moderne diagnoseutstyr og dekodingsutstyr.
Bedriftsbesøket på Lier Bilgjenvinning
var veldig bra. Ole Einar Kristiansen (en
av eierne) holdt en orientering om bedriften. Lier Bilgjenvinning er en meget
moderne og flott bedrift med 11 ansatte.
På festmiddagen lørdag kveld ble to
personer tildelt æresmedlemskap. Det var

John Johnsen og Hugo Olsen. Begge to har
arbeidet hardt for NBF og har sittet i lange
perioder i styrende posisjoner.
Ole Nilsen og Barbro Nilsen ble takket
av. Ole Nilsens Bilhuggeri AS har vært
medlem siden oppstarten av NBF.
Det ble dessverre stort frafall blant de
som skulle ha stand. BUS, Ollanders AB,
Wurth, og Hellanor var representert. Vi
tar sikte på å få mange flere stand på vår
fagkonferanse i Tromsø 18. til 20. oktober
2013.
Valg. Styreleder, to styremedlemmer og to vararepresentanter var på valg.
Alle ble gjenvalgt. Styret består av styreleder Tor Alm, nestleder Leiv Magne Larsen, styremedlem Terje Myrene, styremedlem Torbjørn Strømsli, styremedlem
Morten Hansvoll, varamedlem Jeanette
Østvold og varamedlem Stein Haldorsen
Jan Molberg

Agenda EGARA Springmeeting in Stavanger
Thursday 30th of May
Arrival of participants, check in and dinner
Optional dinner at a local restaurant. Restaurants are busy in Stavanger so if
you have arrived and want to join this dinner please let us know by signing on
the registration form.
Friday 31 st of May
09:30		
Coffee
10:00 		
Meeting with guests, Car Recycling System in Norway
12:00 		
Lunch
13:15 – 16:30 EGARA Annual Spring Meeting, Board Meeting
10:00 – 13:00 Partner Program
19:00		
Dinner at Hotel Restaurant
Saturday 1st of June
09:30		
Meet in lobby
10:00 – 11:30 Visit Car Dismantling Company, Knoks Bildeler AS
12:00 – 13:30 Lunch at Sola Strandhotel
14:15 – 15:45 Visit the Norwegian Petroleum Museum
16:00		
Return at hotel
17:30		
Meet in lobby and depart by foot to harbor
17:45 – 00:30 Evening cruise in Lysefjord and dinner at Helleren
Sunday 2nd of June
Breakfast, check out and departure of participants.
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Vilken bildel skulle du välja?
En är nyproducerad. Den andra är återvunnen och
kostar mindre än halva nyproduktionspriset, har noll

ELV Directive and effects
E
GARA chairman Paul
Fox visited on behalf of
EGARA the IARC in
Brussles. The IARC is one of
the events we in EGARA see as
very useful. Even though we
weren’t in the programme this
year, it was a good opportunity
to meet some of our contacts.
The presentation of Mr Julius
Langendorff of the Waste
Management Unit of the EC
made clear that now is the
time to help the EC to improve
the ELV Directive.

A fitness check will be set up
for October, but the EC want
to know if there are any problems such as complaints
about not functioning implementation or opposite effects
of the Directive. The EC is
open for suggestion and has to

follow up all official complaints. Six million missing
vehicles have their attention.
EGARA has already informed
the members about this opportunity and will keep on
encouraging to file complaints.
Complaints against implementations and (lack of)
effects of the ELV Directive
mainly concern three items:
• Vehicles that go to illegals.
• Derestration is very well
possible without COD’s.
• No parts data are made available for reuse of parts. (In
some countries even banlists
are implemented on national registration, preventing
reuse)
Some EGARA members are

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

påverkan på miljön och har garanti.

Bildemontering
i hjärtat av
Värmland

busy filing complaints, EGARA hopes all members and
also car related organisations
will file complaints to have all
ELVs issued with COD’s and
to have data provided for optimal reuse as prevention on
waste is the most important
issue when it comes to reuse
Henk Jan Nix

0563-52020

Lisa

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden

Helproffs på
begagnade
bildelar!

Telefon 0499 - 49 000

Väljer
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Eller den här?

V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36 MÖNSTERÅS • www.signalen.se

SV

FÖRBUND

Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton,
mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett
medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
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,
ÅT
så besvarar vi frågorna.
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Branschförbund sedan 1961
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376
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Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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.
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Beg. bil- och husvagnsdelar

RI

inside egara

inside egara

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100

www.adalens.se

0612-124 20

› Posttidning
Avsändare:

sbr, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
se-114 31 STOCKHOLM

Begagnade
originalbildelar.
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.

www.laga.se
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