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Först i Stockholm med
Green Parts Garanti på begagnade bildelar

AllbildelAr i Huddinge Ab
är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda Green Parts Garanti 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.

Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00
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Svanenmärkt papper.
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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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Om 3-4 år kommer
80 procent av alla
nya bilar att vara
uppkopplade på
nätet.
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Fler jobb och bättre miljö
med seriös bilåtervinning

U

nder halvårsmötet fick många en
ny förståelse för vad som krävs
för att demontera en elbil och en
gasbil. Nu har vi även tagit fram en utbild
ning som garanterar både en säker och
miljöriktig hantering av gasbilar. Den
finns klar i Utbildningsportalen och det
känns väldigt bra utifrån ett bransch
perspektiv. Där finns även en utbildning
för elbilen.
Vi fick också en bra information från
Transportstyrelsen och Västerås kommun.
Det känns positivt att vi kan föra dialog
med myndigheterna på ett konstruktivt vis.
Projektet Mistra Closing the Loop har

gett kunskap om hur man kan skapa både
bra miljövärden och fler arbetstillfällen
om det uttjänta fordonet hanteras korrekt.
En slutredovisning av projektet kommer
att ske onsdag den 11 november på
Quality Hotel Globe i Stockholm.
Vi kommer att berätta mer om det i nästa
nummer av Nordisk Bilåtervinning.
När det gäller vår miljö är den inte låst
till några landsgränser, den är global.
Europeiska Miljöbyrån gör en bedöm
ning av Europas miljötillstånd vart femte
år och sammanfattar den i rapporten
”Europas miljötillstånd och utblick”
(State of Environment Report – SOER).
Rapporten för 2015 säger att det behövs
en mer ambitiös miljöpolitik om Europa
ska uppnå sin vision för 2050: att alla ska
kunna leva gott inom planetens gränser.
Det behövs också nya strategier för hur
vi ska hantera komplexiteten av många
miljöproblem. Varken nuvarande miljö
politik eller ekonomi- och teknikdrivna
effektiviseringar kommer att räcka.
De flesta miljöutmaningar har en stark

4   ›|nbå
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Återvinnings
branschen och dess
medlemsföretag
bidrar till att
u
 tveckla ett
hållbart resurssnålt samhälle.
koppling till produktion och konsumtion.
Det är komplicerade system att påverka
eftersom de också ligger till grund för
arbetstillfällen och försörjningsmöjlig
heter. Därför behövs det nya strategier
som gör det möjligt att hantera komplexi
teten i att olika faktorer påverkar varandra
och att det som händer globalt påverkar
nationellt. De politiska beslut som tas och
de insatser som görs nationellt och lokalt
riskerar annars att motverkas av globala
trender.
Rapportens viktigaste slutsatser är:
• Trots framsteg står Europa inför en rad
svårlösta och växande miljöutmaningar.
• Europa är fortfarande långt ifrån att nå
visionen för 2050 om att »leva gott inom
planetens gränser« som fastställs i EU:s
sjunde miljöhandlingsprogram.
• Det krävs genomgående förändringar
av de produktions- och konsumtions
mönster som ligger till grund för miljö
problemen.
• Även om vi i Europa numera använder
naturresurserna mer effektivt än tidiga
re så bryter vi fortfarande ner den
resursbas som vi är beroende av för
vår överlevnad.

• Minskad biologisk mångfald och
klimatförändringar är fortfarande
a llvarliga hot.
Bilåtervinning är en del av de möjlighe
ter som skapas för att de framtida miljö
målen ska kunna infrias. Det är viktigt
att miljöfrågan och de ekonomiska åta
gandena kan samverka för att steg för steg
skapa förutsättningar för en bättre miljö.
CO2-utsläppen diskuteras mycket.
Genom ökad återanvändning/återvinning
är det möjligt för vår bransch att med
verka till reducerade utsläpp.
För att inte tappa fokus kommer förbun
det att fortsätta driva och medverka i
projekt som gynnar branschen och den
samhällsutveckling som krävs för att mil
jömålen ska kunna klaras.
Det känns positivt att återvinningsbran
schen och dess medlemsföretag bidrar till
att utveckla ett hållbart resurssnålt sam
hälle. Det är viktigt att man inte står stilla
för länge. Som ordspråket säger: ”Tar man
inte nästa steg kan man bli stående för
resten av livet.”
Läs med eftertanke reportagen från

 alvårsmötet i tidningen och framförallt:
h
glöm inte att anmäla er till nästa möte
som också kommer att innehålla intres
sant information. Det är också en möjlig
het att få träffa kollegor och utbyta
erfarenhet och kunskap.
Årsmötet kommer att hållas i Stock
holm den 8 – 9 april 2016.
Michael Abraham
Förbundsdirektör

Ny ansökan till Mistra

Realizeprojektet
kan få
en fortsättning
Efter tre år har Realizeprojektet precis avslutats.
Nu hoppas alla inblandade på en fortsättning.

D

en 11 november kommer ett slut
seminarium att hållas för forsk
ningsprogrammet Mistra Closing
the Loop, där Realizeprojektet ingår.
Samtidigt har Mistra utlyst en andra fas
av programmet.
– Vi har lämnat in en ansökan och hop
pas att vi ska få den godkänd av Mistra,
säger Carl Jensen, projektledare på IVL
Svenska Miljöinstitutet.
I en fortsättning på Realizeprojektet vill

forskarna bland annat titta närmare på hur
återvinningskedjan ska kunna effektivise
ras och om det finns ytterligare värdefulla
komponenter i bilen som man inte demon
terar i dag. Man vill även titta på olika styr
medel.

Realize, som står för Realizing resource-

efficient recycling of vehicles, är ett tvärve
tenskapligt forskningsprojekt, där man har
följt ELV-bilen under hela kedjan, från
demontering till materialåtervinning. Syf
tet har varit att komma fram till svar på hur
återvinning av fordon kan bli mer effektiv,
vilken återvinningsgrad man kan uppnå
och hur värdet på det återvunna materialet
kan ökas, både när det gäller ekonomin och
miljön.
I projektet ingår Chalmers, Chalmers
Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitu
tet, Viktoriainstitutet, Stena Recycling,
Kuusakoski och BilRetur/SBR. De demon
teringar som har medverkat i de praktiska
delarna med utökad demontering är
Walters Bildelslager AB, Eklunds Bildels

lager AB och Thomassons.Nu Group AB.
Den stora frågan har varit om det går att
hitta lönsamhet i en utökad demontering
och vem som ska betala för arbetet.
Resultatet läggs fram på slutseminariet,
dit alla är välkomna att anmäla sig. Det
kommer också att presenteras i nästa num
mer av Nordisk Bilåtervinning.

Fakta om Realize:
Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, delar varje år ut 200 miljoner kronor
till olika forskningssatsningar. Målet är att
investeringarna ska bidra till att företag,
offentliga aktörer och andra användare
utvecklar nya produkter, tjänster eller
arbetsmetoder för att möta samhällets
miljöutmaningar.

Skärpta regler på gång för kontroll av gasbilar
Det är heller inte säkert att tanken håller
för trycket vid tankning, vilket var det
som hände med taxibilen i Linköping.
– Egentligen bör tankarna kontrolle
ras var tolfte månad, men i praktiken
kontrolleras de aldrig, säger Bosse
Ericsson, vd på Svergies Fordonsverk
städers Förening, som har kämpat för
hårdare regler.

Mer än hälften av landets 45 673
gasdrivna personbilar är äldre än
fem år, men bilarnas gassystem
kontrolleras ändå inte regelbundet. Nu kan reglerna för kontroll
av bilarna komma att skärpas.

D

en senaste tiden har diskussio
nerna kring biogasdrift mest
handlat om explosionsrisken. I
våras exploderade till exempel gas
tanken på en taxibil i Linköping när
chauffören tankade.
– Att köra gasbil är lika säkert som att
köra bensin- eller dieselbilar, säger
Alexander Enulescu, vd och grundare
av KonveGas AB. Men tyvärr slarvas det
med service och tillsyn. Det är oerhört
viktigt att inspektera gastuber, ventiler

och gasledningar vid varje service som
görs. Vårt klimat gör att bilarna utsätts
för större påfrestningar med salt, regn
och grus. Det är därför risk att gastan
ken, som är av metall och ofta sitter
under bilen, rostar.
Om tanken rostar eller har sprickor

finns en uppenbar risk för gasläckage.

Vid kontrollbesiktningarna görs inte

någon fullständig tillsyn, eftersom det
tar för lång tid att demontera de plastkå
por som täcker underredet.
Som reglerna ser ut i dag behöver
besiktningsorganen inte ta bort plast
skydden. Men nu vill Transportstyrel
sen se över reglerna och skärpa kontrol
lerna av gasbilar.
	
Agneta Trägårdh
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UTBLICK Nordisk konferens – framtidens bilåtervinning

Skräddarsydd utbildning visar
hur gasbilen demonteras säkert
Sveriges Fordonsverkstäders
Förening, SFVF, BIL Sweden och
SBR/BilRetur har, tillsammans med
KonveGas Sweden AB, tagit fram
en utbildning för SBR/BilReturs
medlemsföretag, där de får lära
sig att demontera gasbilar på ett
säkert sätt.
– Vi tycker att det är viktig kunskap,
säger Anna Henstedt, miljöansvarig
på BIL Sweden.

S

edan tidigare finns anvisningar på
hur gasbilar ska demonteras i IDIS,
the International Dismantling Infor
mation System.
– Men vi tyckte att det går att göra lite
mer, säger Anna Henstedt. Det är viktigt att
medvetandegöra vad som gäller vid
demontering av gasbilar. Vi har sett att det
finns ett behov av tydligare riktlinjer.
Det är KonveGas Sweden AB, som håller
i utbildningen. Företaget startades 2008 av
6   ›|nbå
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Alexander Enulescu med affärsidén att
konvertera bensinbilar till biogasdrift. Han
har bland annat tagit fram Trippelfuelkon
ceptet, där man konverterar ett flexifuelfor
don till biogas. Det innebär att bilen kan
köras på tre olika bränslen: bensin, etanol
eller gas.
– När jag startade KonveGas var visionen
att bidra till en renare transportsektor,
säger Alexander Enulescu.
KonveGas är certifierat för konvertering

till biogas för 11 olika bilmärken och över
90 olika bilmodeller.
– Vårt kvalitetssäkra gassystem har bland
annat lett till samarbete med Suzuki Sveri
ge, där vi anpassar deras modeller till gas
drift enligt A-O.E.M, alltså Aftermarket
Original Equipment Manufacturing.
Enligt Alexander Enulescu är riskerna
med att demontera en gasbil minimala om
det görs på rätt sätt.
– Demonteraren måste först försäkra sig
om att bilen inte läcker gas. Och om den
läcker gas, måste man kunna avgöra hur

Utrustningen kommer
i första hand att
hyras ut till SBR/BilRetur-medlemmar
för en billig penning.

Michael Abraham

det ska åtgärdas. Den som demonterar
bilen ska också veta hur gastuberna ska
tömmas och demonteras. Det är alltså inte
bara att ta en gasbil och börja skruva, det är
vissa saker man måste känna till.
Demonteraren måste även ha rätt
skyddsutrustning.
Utbildningen för SBR/BilReturs medlemsföretag omfattar en teoretisk del, som

snart kommer att ligga klar på Utbild
ningsportalen. Därefter kan de företag som
så önskar, lägga till en lärarledd praktisk del.
– Vi rekommenderar självklart att man
går båda delarna, säger Alexander Enu
lescu.

Den som demonterar
bilen ska också veta
hur gastuberna ska
tömmas och demonteras. Det är alltså inte
bara att ta en gasbil
och börja skruva.

Alexander Enulescu

KonveGas Sweden AB heter företaget som håller i utbildningen. Det startades 2008 av Alexander Enulescu med affärsidén
att konvertera bensinbilar till biogasdrift.

För att underlätta för demonterarna har

SBR/BilRetur köpt in en gastömningsut
rustning via Olanders Maskiner i Halm
stad. Den har tagits fram av det österrikiska
företaget SEDA. Utrustningen är godkänd
av den tyska certifieringsorganisationen
TÜV, som står för Technischer Überwa
chungsverein. TÜV fungerar som en obero
ende konsult och har blivit en av de starkaste
kvalitetsmärkningarna internationellt.
– Utrustningen kommer i första hand att
hyras ut till BilReturs och SBR:s medlem
mar till ett självkostnadspris, säger Bilre
turs vd Michael Abraham. Vi har även gjort
det möjligt för de verkstäder som har en
affärsrelation med våra bildemonterare att
hyra utrustningen. På det sättet säkerställer
vi en säker tömning av gastankarna. Vi
kommer att lägga upp en app på SBR:s
hemsida där företagen kan boka upp sig för
att hyra utrustningen.
– Att bara släppa ut gasen, som många

tidigare har gjort, är katastrofalt för miljön.
Med den nya utrustningen facklar man
istället ut gasen, det vill säga man bränner

bort den. Det är både en säker och miljö
vänlig hantering.
Biltillverkarna välkomnar utbildningen.

SBR/BilRetur, SFVF, MRF och BIL Sweden
kommer i framtiden att samarbeta kring
flera olika utbildningar.
– Vi vill ta fram skräddarsydda utbild
ningar och göra arbetet så enkelt som möj
ligt för demonterarna, säger Anna
Henstedt. SBR/BilRetur har ett avtal med
Training Partner för att se till att utbild
ningsportalen fylls med bra utbildningar,
det är ett utmärkt verktyg för att skapa kun
skap.
KonveGas har tagit fram tre olika utbild
ningar: en för demonterare och två för
medlemmarna i SFVF.
GAP, Gasanlagenprüfung, alltså inspek
tion av gassystemet, är den som är aktuell
för demonteringsbranschen.
För verkstäderna finns GST, Gas System
Test, för de mekaniker som ska serva en
gasbil och GSIT, Gas System Installation
Test, för mekaniker som ska serva och

reparera gasdriften. Alla utbildningar är
TÜV-godkända.
– Behovet av utbildning är stort, säger
Bosse Ericsson på SFVF. Gasbilar är bra när
de hanteras på rätt sätt. Det känns bra att
kunna sjösätta de här utbildningarna till
sammans med SBR/BilRetur.
Agneta Trägårdh

Fakta om alternativa bränslen :
Biogas är idag det fordonsbränsle som

ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av
alla drivmedel på marknaden.

Så här ser klimatpåverkan ut i gram koldioxid
per kilometer för en bil i Golfklassen:
Lågiblandad bensin: 161 gram koldioxid/
kilometer
Lågiblandad diesel: 144
Naturgas: 130
Diesel med HVO: 114
Etanol E85: 91,6
Svensk fordonsgasmix: 81
RME: 76
Svensk elmix: 52
Biogas: 44
Miljömärkt el: 0
Källa: Gröna Bilister
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2015
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Halvårsmötet i Västerås

Mötets största nyhet
60 kronor som ger nytt inflöde av avställda bilar
En hel lista med välkvalificerade
talare och en proppfylld konferenslokal. Halvårsmötet i Västerås bjöd
på många nya impulser. Men den
godaste nyheten för bilåtervinnare
kom strax efter kl 14 när Kjell-Åke
Sjödin från Transportstyrelsen i
Örebro intog talarstolen.

8   ›|nbå
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D

en goda nyheten stavas vägtrafik
registeravgift. Den betalas tillsam
mans med fordonsskatten varje år
– en oansenlig summa, kan man tycka,
bara 60 kronor. Men avgiften gäller alla
bilar, vare sig de är avställda eller inte.
Ägare av avställda bilar får en särskild
inbetalningstalong och en påminnelse om
pengarna inte kommer in. Men myndig
heten har aldrig tagit nästa steg till indriv
ning och inkasso. Med andra ord behövde
ägare av avställda bilar inte bry sig om vare
sig fakturan eller påminnelseavgiften.
Under sin sakliga genomgång av lagar,
taxor och bestämmelser nämnde Kjell-Åke
Sjödin att hans myndighet snart ändrar

sina rutiner för att kräva in avgiften:
– Från 1 januari får Transportstyrelsen
mandat att också lämna ärendena till kro
nofogden för indrivning. Pengarna drivs in
om beloppet är minst 100 kronor, sade han.
Kjell-Åke Sjödin gick vidare i talet. Men
alla som känner till förbundets ansträngni
gar de senaste åren för att, tillsammans
med den offentliga sektorn, finna effektiva
metoder mot svartskrotning kunde le av
tacksamhet.
– Vi tror att det beslutet får stor bety
delse för auktoriserade bilåtervinnare,
säger Michael Abraham.
– Hittills har ägare av uttjänta bilar kun

Michael Abraham var konferencier
på mötet, och vid behov även teknikkonsult på scen.

nat lämna bilen till svartskrotare och sedan
slippa allt ansvar för bilen. Det är ett högt
spel med Sveriges miljö när tusentals bilar
hamnar i en så osäker hantering. Men från
nästa år påminns dessa ägare att de har ett
registrerat fordon ända tills de fått ett mot
tagningsbevis som intygar att bilen är
inlämnad till en auktoriserad bilåtervin
nare.
– Transportstyrelsen har varit lyhörda

Kjell-Åke Sjödin är IT-expert hos Transport

styrelsen. Han jobbar även på europeisk nivå för att
hejda svarta affärer med skrot över landsgränser.
för de förslag som SBR kommit med och vi
har ett bra samarbete, säger Michael Abra
ham.
Sannolikt kommer bilägare med uttjänta
fordon att dra konsekvenser av de nya spel
reglerna och ta det nödvändiga beslutet att
lämna bilen till en återvinnare för skrotning.
Under sitt tal påminde Kjell-Åke Sjödin
att återvinnarna själva måste se om sitt hus:

Malin Urby berättade om hur
Våsterås sköter tillsyn av bland annat
bildemonterare i området .

– Ni som har många fordon och ännu
inte skrotat dem, och mottagningsbeviset
hänger i luften – borde få en vägtrafik
registeravgift, men ni har inte fått det. Det
diskuteras om man ska ta ut det eller inte.
Malin Urby. Miljö- och hälsoskyddsinspek
tör i Västerås, berättade om hur tillsyn av
bildemonteringar sker i regionen.
– För oss är det viktigt att ha en god rela

NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2015
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»

Halvårsmötet i Västerås

till företagen för att arbetet ska funge
» tion
ra, säger hon.
Bilåtervinnare får räkna med tillsyns
besök minst en gång per år. Inspektörerna
gör också oanmälda besök. De kontrollerar
arbetsplatsen, men företagets dokumen
tation är minst lika viktig.
–Vi har en checklista där vi tittar på hur
företagets egenkontroll fungerar, hur man
följt upp eventuella brister.Man får en
bedömning efter varje tillsynsbesök. Har
man skött sig bra kan man få en reducerad
avgift.
– Taxan i Västerås är riskbaserad. Har man
skött sig bra kan man få en reducerad avgift.
Har man inte gjort det blir avgiften lite
högre tills man kommit till rätta med pro
blemen, sa Malin Urby.
Dagens orosmoln svepte in över åhörarna

när Bo Ericsson från Sveriges Fordonsver
städers Förening SFVF, började sia om
framtiden. Verstäderna är bilåtervinnarnas
stora kunder. Föreningen har tagit fram
statistik som visar hur många verkstads
timmar som går åt varje år för att sköta Sve
riges rullande vagnpark. Sedan sekelskiftet
har den tiden halverats, och om sex år
behövs troligen bara hälften av dagens
arbetstid.
– Kvalitén ökar i bilparken. JD Power,
som rankar bilmärken, säger att de inte har
mätt så hög kvalitet på bilar någonsin tidi
gare. De mäter mot industri-index, sa han.
När bilar syns mer sällan i verkstaden
påverkas troligen också efterfrågan på
begagnade bildelar. Marknaden förändras
på fler sätt när ny teknik slår igenom med
full kraft, menar Bo Ericsson:
– Under de kommande fem åren kom
mer det att hända mer än det gjort på 50 år
i bilbranschen.
Nya typer av komponenter kommer att
byggas in i bilarna, och delarna byter infor
mation med varandra under körning.
–Intelligenta komponenter måste prata
med varandra, med olika typer av system
språk.
– Jag har nyligen suttit med applikations
ingenjörer och tittat på mjukvaruplattfor
marna som man lägger in i bilar.
En standardprogramvara för bilindu
strin, Autosar, ska öppna för ännu fler
10   ›|nbå
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Antal verkstadstimmar per år för Sveriges rullande vagnpark
1 800 000
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1 600 000
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1 400 000

-45
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600 000
400 000
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4 018 533

4 401 352

4 751 357
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200 000
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År 1991

Snittid i verkstad 4,5 tim

År 2001

Snittid i verkstad 3,6 tim

År 2011

Snittid i verkstad 1,8 tim

År 2021

Snittid i verkstad 0,9 tim

Bilar kräver allt mindre tid i verkstan. Trenden är tydlig – halvering vart
tionde år. Det får följer även för bildemonterare, menade Bo Ericsson från
Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

innovationer som höjer prestanda, förbätt
rar säkerheten och minskar miljöpåverkan.
Bildemonterare arbetar på en oerhört

föränderlig marknad. Ingen ska tro att
gamla invanda rutiner och kunskaper
räcker när nya smartare fordon blir vanliga
på vägarna.
Men SBR:s medlemsföretag har ändå
goda chanser på marknaden. Det gäller att
synas mer och få kunderna att förstå hur
bra begagnade bildelar kan vara.
– Jag har deltagit i ett 50-tal juridikut
bildningar runtom i Sverige.

– Att så få människor vet att det finns bil
demonterare som lämnar 12 månaders
garanti eller 1000 mil på bildelar – det är
helt sanslöst.
– Det är inte ok. Ni har alla möjligheter
att sälja begagnade bildelar. Men ni måste
nå ut med kunskapen.
SFVF drar nu igång ett projekt i fyra
utvalda län, bland annat för att sprida
information om Green Parts och fördelar
na med att välja begagnade originaldelar.
Under frågestunden erbjöd SBR:s ord
förande Carina Hagström–Kihlberg att
folk från förbundet gärna kan medverka

När batterier ur elfordon får nya användningsområden är
det inte rimligt att bildproducenterna har kvar ansvaret,
menar Anna Henstedt.

Alexander Enulescu från KonveGas gav en snabb
inblick i gasbilarna och hanteringen av gastankar i del av
bilparken som kräver särskilda säkerhetshänsyn.

när projektet drar ihop sina möten. Ett väl
kommet förslag, menade Bo Ericsson.

demonterare. Så ser bilproducernterna på
framtiden.

Anna Henstedt från BILSweden menar
också att bilmarknaden förändras de när
maste åren. År 2015 väntas 15 000 nya
elfordon rulla på gatorna. Det är dubbelt så
mycket som idag. Än så länge är återvin
ning av elbilar en marginell företeelse –
bara fyra stycken ifjol. Men när producen
terna bär ansvaret för återvinningen måste
de ändå ha en plan.
– På kort sikt tänker vi att batteriet ska
tillbaka till bilproducenten. Så länge bilen
finns inom vagnskadegarantitiden så finns
möjlighet för biltillverkarna att styra bat
terierna tillbaka till sig själv. Man vill utvär
dera och titta, se vad som hänt, berättade
Anna Henstedt.
Men när elbilarna blir fler och åren har
gått kan elbilarna kanske styras till några
specialiserade bildemonterare. Men på
ännu längre sikt kommer laddbara bilar
skrotas i stor omfattning och överallt av alla

Batterier från elfordon har kvar ett värde
även när de blivit obrukbara för bil i trafik.
De kan mycket väl tas i bruk på vindkraft
verk eller nyttjas för att lagra energi
i olika typer av produktion. Branschen
kallar den typen av efterbruk för Second
Life.
– Men ska Toyota vara ansvarig om det
händer en olycka i vindkraftverket? Det vill
bilproducenterna absolut inte vara med
om. Lagstiftning saknas än så länge, men
den måste komma i kapp, sa Anna Hen
stedt.
Över huvud taget önskar sig bilindustrin
tydligare signaler från regeringen – gärna
fler morötter för att underlätta övergången
till laddbara fordon.
BILSweden försöker få sina medlemmar
att lämna detaljinformation om sina elfor
don på webbsidan elbilsinfo.se. Sidan riktas

bland annat till bildemonterare, rädd
ningstjänsten och bilägarna själva. Infor
mationen fylls på efter hand men mycket
återstår.
En arbetsgrupp med olika biltillverkare
siktar på att få fram en ny instruktion för
hantering av elbilar inom sex månader,
enligt Anna Henstedt.
Halvårsmötet innehöll mycket mer som
inte ryms på dessa sidor. Programmet och
alla arrangemangen kring mötet började
förberedas för 8 månader sedan. Temat eloch gasbilar har varit angeläget för många
medlemmar och avsikten har varit att gräva
fram så många klara besked som möjligt
under mötesdagarna.
Förbundsdirektören fick det svettigt in i
det sista när många dröjde med sina anmäl
ningar. Redaktionen lyckas fånga honom i
telefon innan han ger sig av mot nästa upp
drag hos broderförbundet i Norge. En
snabb sammanfattning av hans kommen
tarer: ”Nöjd.”
Text och foto: Mark Olson
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Karin Kouao pratade allvar om kunskap och den levande arbetsplatsen med förmåga att anpassa
sig. Patrik Wall, i bästa Steve Jobs stil, ville få mötets alla företagsledare att tänka som elitidrottare.

Håll laget i toppform

Training partner slår ett slag för växande kompetens

K

Tänk företagsutveckling. Det var huvudbudskapet när Training Partner intog scenen
i Västerås. Ett företag som vill bli bättre, effektivare och mer lönsamt måste ge sina
anställda goda möjligheter att lära sig nytt. Som ett hockeylag som vill göra fler mål.

arin Kouao talade till lyssnarna
som företagsledare. Ett välmående
företag har en stimulerande arbets
miljö där alla har rätt kunskap Den nöd
vändiga kunskapen är inte samma år efter
år. Nya tekniker, lagkrav och arbetspro
cesser förändrar bilden hela tiden. Nya
puckar, för att tala hockeyspråk. Det gäller
att ta dem.
För att hänga med måste det bli lätt att

bygga på kompetensen i takt med alla för
ändringar. Enklast är att göra det på plats
med e-learning, det vill säga kurser som ges
via dataskärm.
12   ›|nbå
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Om anställda verkligen ska ta tillfället att
skaffa nya ämneskunskaper behövs en tyd
lig ledare:
– Lägg inte över ansvaret på kompetens
utvecklingen på medarbetarna. Ta tag i det
som ledare. En bra chef ser till att anställda
får de förutsättningar de behöver.
Känns det motigt när det är mycket att
göra? Karin Kouao lämnade sitt bästa upp
muntringstips:
– Kunskap är inte speciellt tungt att bära
med sig i livet. Men livet kan vara ganska
tungt utan kunskap.
Patrik Wall stegade runt och resonerade
som en taggad hockeytränare som vill räk

na ut hur laget ska vinna nästa match:
– Hockeyspelaren går upp varje dag, äter
frukost. Han vet exakt hur många gram han
ska äta av allt, hur mycket han ska springa,
och träna för att få högsta bästa resultat.
– Vilka förutsättningar ger ni era spelare
– de anställda?
Företag behöver också smarta mål. De
ska vara specifika, mätbara, anpassade,
realistiska, tidsbestämda och accepterade
både av ledning och anställda. Men vikti
gaste av allt:
– Mål måste följas upp. Utan uppföljning
går man bara på känn. Ditt företag är vikti
gare än så, sade Patrik Wall.  Mark Olson

Alloljepannor

AKTUELLT FRÅN SFVF

BO ERICSSON vd

Bort med fusket

D

et är inte myndigheterna som ska lösa problemen med
fusk på bilverkstäderna. Det är vi i branschen själva som
ska ta tag i det och det är precis vad vi gjort. Aldrig tidi
gare har så många nya, konkreta åtgärder tagits fram för att lösa de
problem som finns, allt till gagn för både verkstäder och bilägare.
På bara ett par år har SFVF vuxit till att idag vara Nordens största
förening för bilverkstäder med omkring 1 400 verkstäder som
medlemmar.
Det visar verkligen på behovet av en aktiv verkstadsförening
som tar verkstädernas problem på allvar. De svenska bilverkstäder
na har alldeles för länge varit utlämnade till sig själva, men nu kan
de känna att det finns något som talar och agerar för deras sak.
Det är omvittnat genom alla de positiva reaktioner vi får. De senaste
åren har alltmer fokus hamnat på fordonsbranschen med viktiga
frågor som rostskydd, riskerna med köldmedel för luftkonditione
ring, elbilssäkerhet och undersökningar om fusk på bilverkstäderna.
Det är oerhört viktiga frågor för både verkstad och konsument och

SFVF har sett det som självklart att ta tag i dessa frågor. Bara
genom att göra det kan man utveckla branschen.
SFVF har bara det senaste året också arbetat aktivt med en rad
andra viktiga frågor och har också en dialog med myndigheter
och institutioner. Här är ett axplock av vad som har skett i närtid:

•• SFVF och MotorMagasinets Inspi
•• SFVF har infört rättvisekontrollen
rationsdag den 9 oktober. Där bl a
(ny tjänst inom SFVF) för att hjälpa
Konsumentverkets fordonsspecialist
kunder och verkstäder vid tvist.
Ulf Stefansson och jag diskuterade
•• SFVF har startat Praktisk Bilverkstad
verkstadskvalitet och Certifierad
för Konsumentvägledare och konsuBilverkstad.
mentorganisationer, Allmänna
•• SFVF
��������������������������������
har genomfört 53 juridikutReklamationsnämnden med flera.
bildningar under 2015, för ca 986
•• Branschgodkänd Bilverkstad
chefer, servicerådgivare och verk(samarbetsprojekt med MRF).
stadsägare. Verkstadens Repara•• SFVF har gjort en överenskommelse
tionsvillkor har även presenterats.
med Konsumentverket och infört
•• SFVF har ytterligare 19 juridikutbildVerkstadens reparationsvillkor för
ningar uppbokade för 312 chefer,
drygt 1 400 verkstäder.
servicerådgivare och verkstads
•• SFVF har tagit fram och informerat
ägare. Verkstadens Reparations
om Skyldigheter och Rättigheter
villkor kommer också presenteras.
för Bilverkstäder.
•• SFVF har haft föreläsningar på
•• SFVF har tillsammans startat upp
15 servicemarknadsmöten och
ett projekt med bildemonterare och
tre mässor, där kvalitetsfrågan
verkstäder i fyra län. Skälet är att ta
diskuterats.
fram rutiner för hur vi ska k unna
•• SFVF ingår i den Europeiska
använda mer begagnade b
 ildelar
föreningen Cecra.
med garanti. Alldeles för få vet att
•• SFVFs nyhetsbrev med information
vissa demonterare lämnar 1000 mil
skickas ut varje vecka.
och 12 månaders garanti på bildelar.

DYR
UPPVÄRMNING?
Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!
Alltid 100% förbränning av alla oljor.

VARMLUFTSPANNOR
med tex. alloljebrännare
fr 25–700 kW
17 modeller

Tyska

arbetshäs

tar

e

VATTENBURNA
PANNOR/AEROTEMPRAR
med tex. alloljebrännare
fr 14–200 kW
8 modeller

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR
15 MODELLER.
FR. 15–1500 kW
Alloljebrännare-kit kompletta med
pump och filterpaket.
För alla förekommande pannor.
Fr. 15 kW – 1500 kW.
Även i ”villa-modell” 14–19 kW

KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och
CO2 neutralt
30-40% billigare än eldningolja
DE
OMGÅEN
NS
LEVERA

Vi projekterar din lokals
värmesystem.
Vattenburet •Varmluft • Kombinerat

Det finns naturligtvis mycket kvar att göra för att fordonsbran

schen och verkstäderna ska kunna svara upp mot de krav som bil
ägare och samhället ställer. Det finns oerhört mycket kunskap ute
på verkstäderna och vi vill att den ska tas tillvara och att verk
städerna kan ha det anseende som omgivningen kräver.
Bo Ericsson

www.kroll.nu
tel: 08
410 08-410
402 44 402
info@kroll.nu
www.kroll.nu
| tel:
44
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I BLICKPUNKTEN El-kunskap på halvårsmötet i Västerås

Partytricks
laddade med allvar

Bästa skyddsutrustning är bra kunskap
om bilens el-system, råder Lars Hoffmann

T

Elingenjören Lars Hoffmann talade om volt, ampere, likström, växelström och bilens
utveckling från 6-volts system till morgondagens 48-volt. När allt fler elektriska
komponenter byggs in i bilarna och nya el-bilar rullar ut i tusental blir bra grund
kunskap om el riktig hårdvaluta för bilåtervinnare.

rolleri med livet som insats. Ja, så
såg det ut när Lars Hoffmann stop
pade ner handen i en hink med
vatten där en påslagen hårtork vispade för
fullt. Alla som kom till halvårsmötet vet
hur det gick sedan. En del minns säkert
varför. Det går bra att testa minnet i quizrutan till höger.
Här bjuder vi på en spoiler: Lars Hoffmann
överlevde. I 40 minuter undervisade han,
förhörde och förmanade. Har man aldrig,
som vuxen, funderat på skillnaden mellan
högspänning och starkström, så fick man
här en rejäl duvning – och korsförhör på
köpet.
Känns dina elkunskaper klena, så är någ
ra av Hoffmanns upplysningar särskilt vik
14   ›|nbå
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tiga att uppmärksamma. Först och främst
arbetsmiljölagen. Kolla kapitel 3 paragraf 3:
– Den lagen är unik, för den är dubbel
riktad, säger Lars Hoffmann.
– Arbetsgivaren har skyldighet att ge den
som jobbar med ett riskfyllt arbete utbild
ning. Men arbetstagaren har också en skyl
dighet att säga ifrån, att det här har jag inte
utbildning för. Att jag varken kan eller får
göra det här jobbet.
– Skulle något olycka inträffa, så tittar
åklagaren direkt på företagsledningen. Det
första som han sticker under näsan på
arbetsgivaren är – arbetsmiljölagen. Har
den anställda fått rätt utbildning för att
utföra det här riskfyllda jobbet?
Riskfyllt? Vad innebär det? Som förkla
ring plockade han fram en upphittad fick

lampa och fick den att lysa. Farlig? Åhö
rarna gav bara ett mumlande svar tills
någon tordes höja rösten:
– Det beror på.
Det visade sig vara alldeles korrekt. En
sådan medhavd ficklampa innanför porten
på ett oljeraffinaderi är en fullständigt livs
farlig pryl. En Helly-Hansen tröja av syn
tetmaterial är också högrisk-klädsel vid
arbete i starkströmsmiljö.
– Även om spänningen är låg i en apparat
kan kortslutningsströmmen vara hög, och
orsaka en farlig värmeutveckling, berättade
Lars Hoffmann.
– Den där Helly-Hansen tröjan får man
bära resten av livet och olyckan är framme
vid en kortslutning. Bomullskläder ska det
vara.

El-quiz för dig som var med
Varför överlevde Lars Hoffmann
när han doppade handen i vattnet
där en påslagen hårtork snurrade?
1. Händerna var specialpreparerade.
x. Hårtoken var avsedd för sportdykare.
2. Han hade inte kontakt med jord,
det uppstod ingen sluten krets.
Varför kom den första startmotorn till?
1. Annars rostade motorn igen mellan
användningarna.
x. Alltför många bilister bröt armen när
de vevade igång sina bilar.
2. Annars måste man alltid starta
i nedförsbacke.

Vad betyder den orange färgen?
1. Spänning som överstiger 60 volt.
x. Bräcklig kabel, bör endast vidröras med
särskilda verktyg.
2. Nätverkskabel som leder till routern
i bilens digitala nät.

Var ska den här skylten placeras?
1. Vid ingången till företaget.
x. Vid företagets åskledare
2. I anslutning till strömförande
föremål där det finns risk för att
skada sig .
Rätt svar: 2. X. 1. 2
Att arbeta med elektiska apparater utan
tillgång till dokumentation är också en
dumhet som kan sluta med fasa. Likaså att
jobba ensam när allt säkerhetsvett säger att
man ska vara två.
Presentationen tog en makaber vänd
ning när elingenjören beskrev vad som
händer i kroppen när man får en stöt. Det
är olika man drabbas av likström eller väx
elström.
– Likström är lurig eftersom den kan
orsaka inre brännskador. Kroppens alla
nervbanor ligger i koksalt. Även synapser
na där nervimpulser överförs är inbaddade

i koksaltslösning. Likström genom krop
pen hettar upp de vätskorna.
– Då gäller det att snabbt ta EKG och
blodprov för att kolla myobloginhalten.
Utan snabba vårdinsatser är det stor risk att
kallbrand sätter in redan efter några dagar.
Dagens viktigaste läxa fick han upprepa

flera gånger: Det är inte spänningen som
är farlig. Det är strömmen.
Flödet av elektriska laddningar från käl
lan mot jord är det som alla måste se upp
för. Antalet volt är inte avgörande. I en
kortfilm visade han hur ett 12-volts batteri

som kortsluts antänder en hel kontorsmiljö
på några få nervpirrande sekunder.
Efter denna dag vet alla deltagare också att
myten att litiumbatterier exploderar inte är
sann. De öppnar sig och kan börja brinna.
Om poängen att det är dags att putsa upp
elkunskaperna gick fram, så är Lars Hoff
mann säkert nöjd. I längden är både du och
dina anställda de stora vinnarna.
Under sitt tal erkände Lars Hoffmann att
han en gång slickade plus och minus med
strömförande 220 volts växelström. Ett gott
råd från redaktionen: gör det ALDRIG .
Text och foto: Mark Olson
NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2015
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www.olanders.nu

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

safe shear
Olanders Recycling Tools AB
The original - made in Usa

Proffs på begagnade bildelar
Vi har även ett stort utbud av nydelar

• Spec. Anpassad För
Europeiska Bilmarknaden!
• Billig i underhåll
• 1000-tals sålda exemplar

HÄGGS.se

Seda Jumboline

• Kompakt Design
• Robust Bilramp
• Inbyggda Pumpar
• Galvaniserad Plattform
• Atex Certifierad Tankborrmaskin

0652-565000

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbildelar.com

Följ oss på Facebook

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!

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.
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Begagnade och nya Bildelar
LIDKÖPING

www.bildelslagret-lidkoping.se

0510-170 66

TROLLHÄTTAN

Behöver du en fungerande
skrotbatterihantering?
Sånart Boxholm AB Hjälper dig!
Ring 0142-52331 för högsta dagspris
www.blybatteri.se

www.bildelslagret-trollhattan.se 0520-47 26 25
Demontering av nyare krockskadade bilar. Mottagning av skrotbilar.

MultiCool of Sweden

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

Komplett utrustning för återvinning av köldmedium

Kampanjpris paket - 12.900 SEK!*
* Art.nr.- 900-069
exkl. moms & frakt

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

Servicesnabbkoppling

Tömningsaggregat

Serviceslang
2,5 meter

Serviceslang
2,5 meter

Digital
våg

Typgodkänd
returflaska 12,5 liter

www.multicool.se

När begagnat
inte räcker hela vägen.
Vi har delen du söker!

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

Galwin Bildelar är ett rikstäckande grossistföretag som
förser bildemonterare med nya bildelar.
Kontakta oss på 036-31 17 70. www.galwin.se

WWW.ASKENGREN.SE

Nordisk
Branschens egen tidskrift
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EFTER BRANDEN Nya Karstorp

Nya Karstorp
växer fram
efter branden

”Allt har gått över förväntan”
Stommen är rest och takplåten lagd. Nya Karstorps Bildemontering
börjar ta form. I januari ska kallagret vara klart och i vår blir det
inflyttning i resten av lokalerna.

D

et var natten till den 7 november
förra året som Karstorps vd Eddie
Jonsson väcktes av en telefon
signal. En granne till bildemonteringen
ringde och berättade att familjens livsverk
stod i brand.
Kontorslokalerna, verkstaden, konferensvåningen och lagret med över 122 000
reservdelar, totalt 10 000 kvadratmeter, för
svann i lågorna Dessutom brann flera
hundra bilar.
Redan samma natt när Eddie Jonsson

chockad och förtvivlad såg branden sprida
sig, kom tankarna på framtiden. Hur skulle
de anställda kunna räddas kvar trots att de
inte längre hade en arbetsplats att gå till?
Och var skulle de snabbt kunna hitta nya
lokaler? I det läget trodde ingen att demon
teringen skulle kunna byggas upp på
18   ›|nbå
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samma ställe igen. Det skulle ta alldeles för
lång tid.
Ganska snabbt stod det dock klart att det
inte gick att hitta några lämpliga lokaler.
Och nu är alltså återuppbyggnaden i full
gång på samma ställe som tidigare. Kars
torps Bildemontering fortsätter att ligga i
Karstorp.
Under den här tiden har en, och stundtals

två, provisoriska arbetsplatser inrättats i
däckmarknaden i Karstorp, den enda bygg
naden som klarade sig i branden. Resten av
personalen har åkt till systerföretaget Valla
Bildemontering i Katrineholm. Alla har fått
pendla på arbetstid och med reseersätt
ning.
– Det har vi sett som en självklarhet,
säger Eddie. Vi har haft kvar samma voly
mer som tidigare, även om vi hyrt in oss

Tidigare flyttade vi
bilen mellan olika
arbetsstationer, nu är
tanken att det mesta
ska ske på en och
s amma arbetsplats.
hos Valla, och har därför haft behov av vår
duktiga personal. Den vill vi ha kvar. Och
de flesta har också stannat.
Innan branden hade Karstorp, bland annat

med hjälp av Training Partner, byggt upp
en väl fungerande organisation med ett bra
flöde. Men i den nya byggnaden kommer
allt att flyta på ännu bättre.
– Nu har vi ju haft chansen att rätta till
sådant som kanske inte fungerade fullt ut
tidigare, säger Eddie Jonsson. Vi har till
exempel ändrat planlösningen på den nya
byggnaden för att få ett ännu bättre flöde.

Så här såg det ut i Nordisk Bilåtervinning i december förra året. Då trodde inte Eddie Jonsson att Karstorps
Bildemontering skulle kunna byggas upp på samma ställe igen.
Den stora byggnaden är uppdelad i flera
olika enheter med kontor, lager, demonte
ringshall, tvätthall etc.
Eddie har själv skissat på olika förslag och

sedan har en arkitektbyrå gjort färdiga rit
ningar.
– Tidigare flyttade vi bilen mellan olika
arbetsstationer, nu är tanken att det mesta
av dränering, demontering och kontroll
ska ske på en och samma arbetsplats. Enda

gången bilen flyttas är när det krävs heta
arbeten, det ska vi ha ett särskilt rum för. Vi
kommer också att ha en separat motorsta
tion i lokalen.
– Tidigare var demonteringen avskild
från resten av verksamheten. Det blir lätt så
när man växer och bygger till genom åren,
det blir konstiga gångar och labyrinter. Nu
kommer vi att ha en röd tråd genom loka
len. Vår bransch står inför stora föränd
ringar med bland annat nya bilar och nya

komponenter, därför har vi tagit till lite
extra ytor så att vi kan fortsätta att växa.
Kallagret ska vara klart i januari och den
29 april är det slutbesiktning.
– Trots den tragedi som det här har varit
för oss, måste jag ändå säga att allting har
gått över förväntan, säger Eddie Jonsson.

Text: Agneta Trägårdh
Foto: Niclas Sandberg
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KVINNLIGA NÄTVERKET tränar självförsvar

Hårda tag
i kvinnliga nätverket
Streetsmarta tjejer vet allt om röst och hårsprej

Skjut ifrån, upp med armbågen,
tryck in näsan och sätt knät där det
gör som mest ont!
Det var hårda tag och handfasta
råd när medlemmarna i SBR:s
kvinnliga nätverk samlades för att
öva sig i självförsvar och träna på
att bli riktigt gatusmarta.
20   ›|nbå
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en här gången har 34 kvinnor från
alla håll i Sverige, men även från
Finland och Norge, samlats till
nätverksträffen på Djurönäset i Stock
holms skärgård. Utomhus skiner august
isolen från en klarblå himmel, men tjejerna
håller sig inomhus och jobbar så att svetten
lackar, trots öppna fönster och dörrar. När
de gör utfall och unisont ryter ”Backa!” får
de alla förbipasserande inom hörhåll att
hoppa högt. Att använda rösten mer effek

tivt, sänka tonläget och ryta i med ordent
ligt eftertryck är nämligen något de får
träna på tillsammans med Carlos Stråberg,
som kommit för att lära ut det viktigaste
när det gäller självförsvar.
– Rösten är en stor kraft, säger han. Våga
skrika!
Carlos jobbar till vardags inom Skydds
värnet där han bland annat håller självför
svarskurser hos myndigheter, däribland

Polisen, men också för personal inom
psyk- och sjukvården och i bussbranschen.
– Det är först när något händer på arbets
platsen som man kommer på att man ska
ha kurser, men faktum är att det händer
saker hela tiden, säger Carlos.
Han understryker att all statistik sam
stämmigt och trots allt pekar på att de flesta
överfall sker inomhus och nästan alltid av
någon man har något slags relation till, allt
från släktingar till någon man mött flyktigt
på krogen. Men visst finns det undantag.
Han tar upp det tragiska fallet med den

unga tjejen som i somras blev överfallen
och mördad i joggingspåret.
– Hon hade hörlurar när hon sprang, och
då hör man ingenting, konstaterar Carlos.
Det blev debatt sedan, för tjejerna tycker att
de ska kunna springa och ha hörlurar utan
att riskera att bli överfallna, men tyvärr är

En öppen handflata,
hårt och rakt på
näsan, funkar alltid.
Mycket bättre än
k nuten hand.
det inte street smart att göra så. Och det
gäller både tjejer och killar. Använder du
hörlurar får du ta risken.
Själv är han alltid på sin vakt, väljer var
han ska sitta på tunnelbanan, kollar nödut
gångarna var han än är.
– Man ska alltid vara lite förberedd, men
inte jämt behöva vara på spänn. Det gäller
att hitta en balans i det här, säger han, och
får instämmande nickar till svar.
– Lita på magkänslan, fortsätter Carlos.
Ta en annan väg om ni ser någon stå med

skinnjacka på och det är trettio grader
varmt, våga välja en annan sittplats på tun
nelbanan … Men när det väl händer och
adrenalinet pumpar är det bara att agera.
Sedan gäller det att aldrig ge upp, det hand
lar bara om att komma hem safe.
– Var street smart, säger Carlos, och det
är något han upprepar flera gånger.
I det ingår att skjuta fram bröstkorgen när

man går, inte vara rädd att möta blicken hos
en hotfull person, inte visa svaghetstecken.
Och en hoprullad tidning, nycklar i ett
band virat runt handen, hårsprej är alla
användbara som tillhyggen som det skulle
behövas.
– Och glöm inte att ha öppen handflata
när ni slår. Mycket bättre än knuten hand,
för då kan ni skada er. Men en öppen hand
flata, hårt och rakt på näsan, funkar alltid,
försäkrar Carlos.
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att alla tycker det här är vik
» tigt. Ingen tvekar
när de får öva sig på att
Det är tydligt

sätta upp armbågen och kicka upp knät.
Men först får de lära sig att med ett
bestämt tryck mot axeln skjuta ifrån sig
motståndaren och ryta ”Backa!”.
– Hjälper inte det, då får man ta till
andra grejer. Sikta på klockspelet, uppma
nar Carlos. Om inte det går ger ni dem en
ordentlig lårkaka, eller siktar på knät.
För enligt Carlos är alla medel tillåtna
om man handlar i nödvärn.
– I skarpt läge funkar inte finmotoriken,
bara grovmotoriken, säger han. Stora
rörelser är det som fungerar i trängt läge.

Tjejerna turas om att ta strypgrepp på

varann och försvara sig enligt Carlos upp
maningar och tips.
– Vet ni hur många gånger man måste
träna en teknik för att den ska sitta? frågar
Carlos och får förslag från spridda håll,
men inget är nära.
– 10 000! säger han.
Själv har han tränat kampsport sedan
han var 17 år och ingen tvivlar på att han
vet vad han talar om.
Som avslutning tar Carlos skydd bakom
en kudde och låter tjejerna öva på att ge
honom några rejäla knäsparkar. Det blir
åtminstone 60–70 sparkar totalt, så även
han ser lite matt ut när alla är klara.
Efteråt är Carlos mer än nöjd med sin
grupp som har lyssnat uppmärksamt,
tveklöst gett sig in i närkamperna och ställt
många, relevanta frågor.
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Varje värdering
speglar det innersta
av oss, vad vi bär
med oss och vilken
verklighetsbild
vi har.
– Jag älskar när man får en grupp som är
så taggad från början till slut, säger han och
får alla att samla ihop sig till en gruppbild.
Den sena eftermiddagen handlade också

om konflikthantering, om än på ett helt
annat plan, när Ulrika Schreber och Åsa
Wilcox talade om mål och kommunika
tion respektive om hur stress påverkar oss
och vad man kan göra åt det.
Ulrika Schreber höll ett idrottsinspirerat
föredrag där hon bland annat pratade om
vad näringslivet kan lära av erfarenheter
från idrotten, men även tvärtom. Steget
dem emellan är nämligen inte så långt.
– Varför är idrottslag så framgångsrika?
Jo, det handlar mycket om en kultur som
man skapar, och man har funnit liknande
faktorer när man tittat på vad det är som
gör företag framgångsrika, säger hon.

En gemensam och tydlig målbild är en av
de viktigaste framgångsfaktorerna.
– Att ha mål är viktigt för de flesta av oss.
Vi behöver veta varför vi gör något och vad
vi vill med det vi gör. Och det är viktigt att
kommunicera det, att göra något tillsam

mans för att få en gemensam bild av det
här målet, säger Ulrika Schreber.
I dag vet man också att starka värdering
ar bidrar till framgångarna.
– Varje värdering speglar det innersta av
oss, vad vi bär med oss och vilken verklig
hetsbild vi har. Men det är också omvänt,
att vi blir påverkade av den verklighet vi
lever i. Värderingar är något som sedan
består hela livet, förklarar Ulrika Schreber.
Alla delades in i grupper där de tillsam
mans fick göra en övning som gick ut på att
rangordna fem fiktiva personer efter hur
sympatiska de var. Det blev livliga diskus
sioner om huruvida man får slå någon, om
det någon gång kan vara försvarbart att
vara otrogen och så vidare. Resultatet blev
sedan att de flesta grupperna hade gjort
hela olika bedömningar.
– Det här visar hur olika vi tolkar in
olika saker i situationen, och hur olika vi
sedan bedömer och värderar, menar Ulri
ka Schreber.
Åsa Wilcox avslutade dagen med att
prata om stress och konflikthantering.
– Antalet sjukskrivningar på grund av
psykisk ohälsa ökar enormt, påpekar Åsa
Wilcox. År 2012 var 48 000 sjukskrivna,
och i år är den siffran 71 000. Det är natur
ligtvis inte acceptabelt.
– Men när vi blir sjuka är det oftast inte
bara jobbets fel, utan också våra egna höga
krav på oss själva.
Att det sedan blir konflikter på arbetsplat
sen är kanske inte så konstigt, menar hon.

– Vi påverkar varandra, även med den
stress vi tar med till jobbet. Att jag är sen,
har sovit dåligt eller bråkat med barnen på
morgonen kan leda till en konflikt.
Åsa Wilcox uppmanade alla att ta tio minu
ter för sig själva när de känner att de tappar
fokus.
– Det kan ju räcka med att tänka på att
andas, gå ut i trädgården en stund eller
sitta kvar i bilen innan man gå in till konto
ret, säger hon.

Ämnet engagerade så pass att nätverkets
medlemmar spontant valde att dela in sig i
grupper för att prata om vad man kan göra
för att hantera stressen. Det resulterade i en
lång lista med tips på hur du kan hantera
stress, där bland andra följande punkter
fanns med:
– Prioritera. Skriv upp allt du gör en dag
och titta igenom hur jag gör och om det
finns ett bättre system.
– Skriv en lathund för arbetsuppgifter så

att andra kan göra uppgiften så att ni inte
blir sårbara.
– Vårda dig själv, lyssna (på dig själv),
unna dig att träna och ta dig tid för att nät
verka.
– Värdera om du kan påverka situationen
eller inte. Agera om du kan, annars behöver
du hitta ett förhållningssätt till den.
– Våga säga nej. Backa!
Text och foto:
Maria Lindén Hjelte

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se
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Telefon 0499 - 49 000

Helproffs på
begagnade
bildelar!

V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36 MÖNSTERÅS • www.signalen.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
Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

Vi tar hand om
Er slutkörda bil
Certifierad
www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv • 0413-310 01
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I kretsloppet – Premiär för Returbilden.se i Alingsås

Demontering som folkfest
Fritt fram för privatkunderna i Alingsås

210 skrotade bilar står uppställda bakom ett högt staket med en enorm skylt: Returbilen.se.
Det är premiär i Alingsås och en stor förväntansfull folkmassa samlas utanför porten. Den här
dagen ger en skymt av bilåtervinninarnas andra marknad – privatpersoner som gillar att meka
med bilar på sin fritid. Här får kunderna plocka sina delar själva, och det gör de så gärna.

B

egagnade originaldelar med garanti.
Det är vad Nordens bilåtervinnare
levererar till en bransch som ställer
höga krav på kvalitet. Bilverkstäder och
försäkringsbolag är kräsna kunder. Allt
som har ett bra marknadsvärde plockas av
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bilen under demontering. Men resten? Alla
delar som inte efterfrågas av fackfolk, allt
som kräver för mycket dyrbar arbetstid att
få loss – vart tar det vägen?
Hos många av dagens bilåtervinnare är
svaret – pressning och sedan fragmente

ring. Men många företag erbjuder något
mer – bildelar till självplock. Bilar som
genomgått demontering ställs ut på en stor
inhägnad tomt. Kunder kommer dit rus
tade med egna verktyg, och de får fritt
skruva, slita, bända eller skära loss vad de

Trängsel, trivsel och ett ivrigt skruvande vart man ser. I folkvimlet syns Alice Chylenski-Westberg (överst) som åkt hit
ända från Malmö för att stötta nya kollegan i Alingsås, och paret Albin Andersen och Ida Stanislaus (mittraden).
vill ha. På de flesta självplock gäller enhets
priser oavsett bilmärke och allt säljs utan
minsta kvalitetsgaranti. Stora merparten av
bilarna är från 2005 och tidigare – årsmo
deller som inte kräver en dator för kompo
nentbyte.
Varje återvunnen bildel är visserligen en
vinst för miljön. Men kan självplock, som
affärsidé, vara bärkraftig nog för ett åter
vinningsföretag? Allt beror på vilket pris
och vilken omsättning som självplock kan
generera. Många företag anar att det finns
en betydande marknad för ”restprodukter”
som demonterare normalt inte utvinner.
Men det kan vara svårt att uppskatta mark
nadens storlek och betalningsvilja.
Ett sätt att få syn på privatköparna är att
sätta priset 0 kronor på allt. Då, om någon

Catarina Forslund och sonen

Robin snart på jakt efter en bilstol.

sin, lär kunderna dyka upp.
Det är just vad som händer denna lördag
5 september i Alingsås. Idag inviger Alings
ås Bildelar sin nya avdelning Returbilen.se/

Alingsås med ett erbjudande som ingen
fritidsmekare kan motstå: allt gratis under
två timmar! Budskapet har spritts via radio,
lokaltidningar, Facebook och mun mot
mun.
Många har anlänt i gryningen för att
säkra sig en plats längst fram vid insläppet
kl 10. Hundratals bilar står parkerade runt
om anläggningen – på trottoarer, gräsmat
tor, cykelstigar. Minuterna före insläpp
växer grupptrycket som på en hårdrockfes
tival. I folkträngseln räknar vi närmare 500
huvuden. Uppifrån taket kommer en
megafonröst: ”Snart öppnas grinden. Och
då får ni ligga i. Ni ska plocka så mycket ni
bara kan och ta med det ut. Ni har två tim
mar på er.”
När grindarna äntligen öppnas och
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Undan vägen. Här kommer ett fartfyllt gäng som lyckats få loss

en hel motor till priset 0 kronor. Utmaningen att få ut motorn utanför grinden är nästan överväldigande.

invigningsbanden klipps får vi en ögon
» blicksbild
av kundernas begär. Det syns
tydligt i inledningsbilden. Tala om rusning!
Alla hoppas nå fram först till sitt önske
objekt och säkra sin reservdel.
Bland dem som först hinner fram till grin

den är Catarina Forslund och sonen Robin.
Catarina har kollat Returbilens hemsida
och hoppas plocka ett par bilstolar till sin
pappas Volvo. Hon har även annat på sin
önskelista, men nu försvinner hon och
sonen in i strömmen av människor.
Ett ungdomligt gäng rustade med rejäla

verktygslådor säger att de är ”på jakt efter
allt”. Det är kompisarna Mici Nika, Rawad
Abouali och Toni Hrustic från Göteborg.
Inom några sekunder efter insläppet har
deras långa ben tagit dem in på de sälla
jaktmarkerna.
Bland alla som passerar syns män, män,
män och åter män. Men förvånansvärt
många kvinnor har också tagit sig hit. På
tätplats står Ida Stanislaus och hennes kille
Albin Andersen, de berättar med varsitt
leende om målet för dagen – en generator
till Albins Oldsmobile.
– Det kan egentligen vara vilken genera
tor som helst, säger Albin. Bilen är hans,
men kärleken till fina åk verkar paret ha
gemensamt. Ida verkar taggad.
Scenerna som utspelas under de här två

Rustade för jakt. Mici Nika, Rawad

Abouali och Toni Hrustic från Göteborg.
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timmarna är rörande. Vart man ser, lutar
sig människor mot någon bil, ligger under
den, klamrar sig fast vid den. En helt oge
nerad kroppslig närhet. Att meka med bilar
är mer än en hobby, det är en passion.
Hundratals människor ger rika prov på sin
kärlek en dag som denna, när allt är gratis.
Tänk om man skulle orka montera av en
hel motor och släpa ut den – gratis. Den

förhoppningen har tydligen många besö
kare ruvat på idag. Sju hitresta litauer är
absolut bäst i den grenen. På två timmar
lyckas de montera av och kånka bort 14
hela motorer.
– No time to talk now, säger en av män
nen. Han har just ställt en motor utanför
grindarna. Med en snabb, svettig gest visar
han att han måste skynda vidare mot ännu
en bilmotor.
Det bullrar och det bankar överallt längs

Hålligång på allla håll och kanter. Kunderna hade spanat in vad de ville ha långt i förväg, på Returbilen.se. Medhavda verktyg
och väldig mycket egna arbetsinsatser. Med lite pust och stön lyckades de flesta få med sig sina önskedelar.
bilraderna medan doften av nygrillad gratis
korv sprider sig i förmiddagsluften. En
verklig folkfest för hobbymekare, och stäm
ningen verkar onekligen god. Leenden
blixtrar fram även hos de mest upptagna
besökarna.
Uppe på taket står en av dem som står för
kalaset idag – Per Carlsson. Tillsammans
med brodern Ola och pappa Ingvar äger
han Alingsås bildelar. Han är kanske nöj
dast av alla.

– Vi har hoppats på ett festligt kaos. Och
det är precis vad vi har fått, säger han.
Företaget har förberett dagens premiär

under lång tid. För ett år sedan blev trion
ägare till hela jättetomten, med plats till 210
bilar. Över 10 000 ton krossad sten har for
slats hit för att skapa ett jämnt och miljö
säkrat underlag för uppställda bilar. En hel
anläggning har uppförts steg för steg, stolpe
efter stolpe, innan den här premiären kunde

ske. Alingsås Bildelar har investerat mäng
der av tid och pengar i den här satsningen.
Istället för att lansera sin expansion själva
har herrarna Carlsson valt Returbilen.se för
att marknadsföra sitt nya självplock. Retur
bilen.se är en franchising rörelse med part
ners på sju orter. Genom franchising får
företaget tillgång till ett etablerat varumärke
som är känt hos många. Fordon från alla
orterna exponeras på en gemensam webb
plats – returbilen.se. Rörelsen tillhandahål
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rutiner för marknadsföring, utformning
» lerav anläggningar
och organisation.

– För oss har Returbilen.se varit en själv
klarhet, säger Per Carlsson.
– Det är ett starkt varumärke. Vårt mål är
att återvinna lite till ur varje bil innan den
går till fragmentering när kunderna själva
står för demontering av de värdefulla
delarna. För att lyckas måste vi nå ut till den
kundkretsen, och Returbilen.se blir ett
effektivt sätt att göra det.
– De senaste åren har bilverkstäderna

Fakta om franchising
Franchising är en samarbetsform för
företag med olika oberoende ägare. I
grunden finns en franchisegivare som
introducerat och själv genomfört ett
lönsamt affärskoncept. Företag som
ansluter sig blir franchisetagare hyr själva affärskonceptet men förblir självständiga bolag.

höjt sina krav på begagnade originaldelar.
Därför lämnas många bra komponenter
kvar i bilarna. Vi tror att det finns en god
efterfrågan på de delarna. Återvinnings
graden blir bättre, och varje bil ger bättre
avkastning för företaget, hoppas vi.
Efter kl 12 gäller halva priset denna premi

ärdag. Men på måndag har varje del sin
normala prislapp. Här på Returbilen.se
möter företaget ett annat kundsegment än
på sin huvudanläggning uppför backen.

Innanför staketet gäller lågpris och befint
ligt skick. För vissa kunder är det helt ok.
Fungerar affärsidén så kan tusentals bilde
lar komma till återanvändning hos bilägare
istället för att trasas sönder i en fragmente
ringskvarn.
Per Carlsson är övertygad om att det nya
företaget Returbilen.se i Alingsås inte kom
mer att inkräkta på Alingsås Bildelars
marknad. Det är ett komplement som vän
der sig till en annan grupp köpare.

Fakta om Returbilen
Returbilen i Sverige AB bildades 1999 i
Malmö med Patric Bjurhovd som intiativtagare. Sedan dess har sex företag på
andra orter anslutit sig genom franchising. I affärsjuridiken klassas Returbilen i
regel som en »bifirma« till huvudföretaget på varje ort. Returbilen drivs idag av
Kungsåra (Västerås), Harrys Bilskrot
(Malmö), Bildemontering i Helsingborg,
Returbilen i Kristianstad (Tollarp), Wal-

ters Bildelar (Falkenberg) och Alingsås
Bildelar.
En bifirma är ett extra företagsnamn för
en del av ett företags verksamhet. Bifirman är inte en egen juridisk person och
får inte någon egen beteckning som
exempelvis AB eller handelsbolag. Bifirmans verksamhet måste skilja sig tydligt
från företagets övriga verksamhet för att
kunna registreras.

FRÅN SKADA TILL PENGAR PÅ 24 TIMMAR
KÖP INLÖSTA FORDON FRÅN FÖRSÄKRINGSBOLAG
SÄLJ BEGAGNADE DELAR TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGENS
REPARATIONER

www.yallotrade.com / 08-410 434 00
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Folkfesten denna lördag visar att det finns

många hängivna kunder, och Returbilen i
Alingsås har definitivt satt sig på kartan hos
alla närvarande. En flygande start. Men
nästa gång dagens besökare hittar hit är det
dags att betala. Om gör-det-själv demonte
ring blir en varaktig succé har både miljö
vänner och återvinningsbranschen anled
ning att le.
Mark Olson
text och foto

Full koll. Ägarna Ola och Pelle Carlsson tillsammans med Oscar Bjurhovd som bistår
de nya franchisetagarna på öppningsdagen i september.

TVÅ BILDEMONTERARE UNDER ETT TAK

Karstorp och Valla– bildelar till alla!

Begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet

BILDEMONTERING AB
Telefon: 0150-66 01 60

Telefon: 011-495 40 00

När du vill värna om miljön...
Tel vxl. 019-670 12 00 • Fax 019-32 15 80 • info@orebrobildemontering.se

Begagnade originaldelar
250 000 artiklar i lager
Märkesdemontering för Volkswagen, Audi, SEAT och Skoda
Maskingatan 1 • Örebro

Övriga bilmärken
Stortorp • Örebro

NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2015

›|nbå   29

AKTUELLT FRÅN

Bilägarens ansvar
måste skärpas

N

aturvårdsverket håller för närva
rande på med det uppdrag man
fått av Miljödepartementet, att
bland annat undersöka hur man kan
minska dumpning och illegal skrotning av
bilar, samt minska kostnaderna för kom
muner och stat att ta hand om övergivna
bilvrak.

BIL Sweden har tillsammans med SBR/
BilRetur, STENA och Håll Sverige Rent
lämnat in en skrivelse, där vi gett vår
gemensamma syn på hur detta kan lösas.
Men först har vi påmint om de ”käpphäs
tar” vi i åratal försökt föra fram för att få
en förändring till stånd. Vi tycker till
exempel att dagens avställningsregler är
för enkla och innebär en för låg kostnad
för bilägaren, vilket medför att antalet
avställda bilar ökar. Detta innebär i sin tur
att risken för att bilar kommer på avvägar
ökar, när signalen från myndigheterna är
att det inte spelar någon roll om du betalar
väavgiften eller ej.
Vi påminner dessutom om att det före

kommer en omfattande svartskrotning
och illegal hantering av skrotbilar, detta
måste också åtgärdas. Sist men inte minst,
hur kan det komma sig att en privatper
son kan ha flera hundra, upp till tusentals,
bilar registrerade på sig!?

ANNA HENSTEDT Miljöansvarig • BIL Sweden

Dagens avställningsregler är för enkla och
innebär en för låg
kostnad för bilägaren,
vilket medför att
a ntalet avställda
bilar ökar.
Vårt förslag till lösning går ut på att det
är oerhört viktigt att skärpa bilägarens
ansvar. Det måste vara tydligt att du som
bilägare har ett ansvar för din bil. Bilägar
ansvaret börjar med köpet av bilen och
bör sluta när bilen är inlämnad till bilåter
vinnaren för skrotning. Med ett bilinne
hav följer ett stort ansvar. En person som
medvetet dumpar sin bil begår en olaglig
handling. Ta inte bort detta ansvar genom
att föra in pengar i ett system som passivi
serar.
Avgiften för att ställa av bilar bör höjas.

Det finns en ökad ������������������������
risk att bilen inte kom
mer in för återvinning ju längre tid den är
avställd. Det som är glädjande är att vi nu
hör från Transportstyrelsen att man troli
gen redan 1 januari 2016 kommer driva in
obetalda vägtrafikregisteravgifter. Låt oss
hoppas att det verkligen blir så!

Dessutom, höj vägtrafikregisteravgiften!
Detta blir ett sätt att täcka statens och
kommunernas kostnader för att ta hand
om övergivna bilar.
Även kampanjer för att samla in över

givna bilar, och därmed minska risken för
framtida dumpning och illegal hantering,
skulle kunna finansieras med hjälp av för
höjd vägtrafikregisteravgift. Sådana akti
viteter kan branschen genomföra i sam
spel med Håll Sverige Rent. Pengarna som
kommer in genom en förhöjd vägtrafik
registeravgiftt ska öronmärkas så att de
bara kan användas till omhändertagande
av övergivna bilar, eller vid behov av
insamlingskampanjer.
Vi föreslår också att veteranbilar bör
undantas från detta förslag till regelverk
och hanteras separat.

Sammanfattningsvis, vi erkänner proble

met som kommun och stat har med över
givna bilar, samtidigt som vi vill under
stryka att man inte kan bortse från biläga
rens personliga ansvar. Idag är det ofta
samma personer som gång på gång beter
sig illa genom att av olika anledningar
dumpa bilar. Hur är det möjligt att detta
inte kan stävjas genom att till exempel inte
tillåta en person äga bil efter ett flertal för
seelser och brott?			

Köp begagnade bildelar med kvalitetsgaranti!
- Trygghet för dig som köpare.
Green Parts garanti har tagits fram som en branschgemensam garanti som alla aktörer i
motorbranschen ställt sig bakom för att få en gemensam syn på kvalitet och skadereglering.
Garantin innefattar ett urval av begagnade bildelar, så kallade Green Parts.
Garantin gäller för bildelar som är högst 15 år gamla eller har används i 20 000 mil. Garantitiden
är 12 månader eller 1000 mil, den ingår i priset och ersätter även arbetskostnader för i- och
urmontering.
Green Parts garanti har tagits fram i samarbete med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Målsättningen är att öka användningen av begagnade bildelar vilket leder till billigare bilreparationer och mindre miljöpåverkan.
Läs mer och ladda ned information på www.sbrservice.se.

30   ›|nbå

NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2015

AKTUELLT FRÅN STENA

AKTUELLT FRÅN

ANDERS SVERKMAN

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Dumpning och illegal skrotning
av fordon blir ett allt större problem

N

Foto: Shutterstock

yligen visades ett TV-reportage
från en nedlagd gruva i Dalarna
där bilar dumpats och övergivits.
Det är självfallet oacceptabelt att bilarna
hanteras på det sättet och det är viktigt att
den siste ägaren av en bil ser till så den
lämnas in till en auktoriserad bildemonte
rare.
Regeringen har gett Naturvårdsverket
i uppdrag att utreda hur kommuner och
staten (Trafikverket och Polisen) kan
ersättas för att ta hand om övergivna
uttjänta fordon. Utredning ska presenteras
för Miljödepartementet senast den 27
november i år.

Stena Recycling AB tillsammans med BIL

Sweden, Håll Sverige Rent, SKL, Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund samt Bilretur
har med anledning av det uppdraget kom
mit med ett gemensamt förslag på åtgärd.
Enligt förslaget bör staten och kommu
nerna ersättas när övergivna bilar tas om
hand och det görs förslagsvis genom att
höja och utöka användningen av Vägtra
fikregisteravgiften. Avgiften tas ut från ett
stort antal fordon vilket gör att det inte
handlar om några stora belopp för biläga
ren. Det är också viktigt i sammanhanget
att pengarna öronmärks, så att de endast

Vi genomlever
” baksmällan” efter
nära 15 års ”supercykel” för råvaror.
kan användas som ersättning, och att
bilarna återvinns på ett seriöst sätt i hela
kedjan från bildemonterare till bilåter
vinnare som Stena Recycling.
Dumpningen av skrotbilar får förödan

de konsekvenser för miljön och vi måste
därför hitta fungerande styrmedel som
möjliggör en effektivare hantering. Vårt
gemensamma förslag är ett steg i rätt rikt
ning, men självfallet måste också bilägaren
ta sitt ansvar och lämna in bilen till en
auktoriserad bildemonterare när det är
dags för återvinning.
Just nu är förstås många aktörer i återvin
ningsindustrin oroade över de sjunkande
råvarupriserna på marknaden. Oron för
tillståndet i Kinas ekonomi sänder när
mast alla finansiella marknader nedåt.
Vi är fortsatt mitt i en så kallad korrektion
där priset på metaller och andra råvaror
skall ner till nya nivåer mer i jämnvikt
med den globala tillväxt vi förväntas nå.
Svag efterfrågan kommer att leda till
utdraget låga priser och risken är stor för
fortsatt pressade priser. Vi genomlever
”baksmällan” efter nära 15 års ”supercykel”
för råvaror och det tar tyvärr en stund att
värka ut denna. Det här drabbar alla led i
återvinningskedjan just nu. Trots detta
kan vi se att antalet avregistrerade bilar på
den svenska marknaden är i stort sett
oförändrad under det första halvåret jäm
fört med motsvarande period föregående
år.

Välkommen i korgen, Kaldheims Bildeler A/S, Sandeid, Norge
Tillsammans skall vi nå oanade höjder!

FENIX 5

Intresserad? Kontakta David!
Telefon +46 (0)36 31 16 96
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Nytt från Danmark

Nye retningslinjer for fælles
definition
af kvalitet

Regering fastholder
lav reparationsgrænse
Fra nytår 2016 skal en bil kasseres,
hvis den er skadet for mere end 65
procent af handelsværdien.

S

idst i september forelagde den
danske regering sit finanslovsforslag
for 2016 – uden at lægge op til at
ændre i den danske bekendtgørelse om
registreringsafgifter. Hvis ikke opposi
tionen bringer sagen op, vil reparations
grænsen blive nedsat fra 75 til 65 procent
fra årsskiftet.

Reparationsgrænsen?

Efter dansk lovgivning skal biler hugges op
– återvinnas – hvis de er skadet for mere
end 75 procent af deres handelsværdi. Ska
den må herudover kun beregnes med nye
reservedele – hverken brugte eller alterna
tive, nye. Ifølge regeringen er formålet at få
ældre mindre miljøvenlige biler væk fra
vejene, og så betyder import af nye biler
naturligvis indtægter til staten fra registre
ringsafgiften. At en skadet bil ikke nød
vendigvis bliver erstattet med en ny, har
ikke været muligt at forklare.

Positive politikere

Ifølge DAG’s danske fagblad, AUTObran
chen, er der dog politikere, der mener, at
reparationsgrænsen er absurd. Både det
yderste venstrefløjsparti, Enhedslisten, og
det mere midtsøgende Radikale Venstre
kan godt se, at det er fråds med naturens
ressourcer at smide gode, brugte biler ud;
biler, der sagtens kunne have været repare
ret og kørt videre i årevis.
Regeringens egne beregninger siger, at
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Ifølge DAG’s danske
fagblad, AUTObranchen, er der dog
politikere, der mener,
at reparationsgrænsen
er absurd.
det vil koste op imod 100 millioner kroner
for statskassen at fastholde en høj reparati
onsgrænse. Da regeringen forelægger et
finanslovsforslag, der lægger op til spare seks
milliarder kroner næste år, har reparations
grænsen naturligvis ikke mange chancer.

Giver ikke op

Men hverken Dansk Autogenbrug eller de
øvrige organisationer i den danske auto
branches eftermarked har til sinds at give
op; hertil er reparationsgrænsen for absurd.
Branchen sætter blandt andet sin lid til, at
EU i dette efterår vil forelægge en ny “pak
ke” om cirkulær økonomi. Dansk Auto
genbrug har været indbudt til at skrive
høringssvar om pakken og har her forelagt
en lang række forslag til, hvordan biler kan
fremstilles mere genbrugsvenligt. Forenin
gen har blandt andet refereret til det svenske
projekt anført af Chalmars Tekniska Hög
skola om, hvordan ophug kan gøres mere
effektivt og ressourcebesparende.
Vedtages pakken i Europa-Parlamentet
må og skal landene tænke mere i genbrug
og reparérbarhed frem for genvinding. Og
så skal de danske autogenbrugere nok vide
at kende deres besøgelsestid.

D

ansk Autogenbrugs medlemmer
blev de første til at blive intro
duceret til et nyt fælles sæt ret
ningslinjer for definition af kvalitet. Det
skete under foreningens regionsmøder i
slutningen af september.
Kvalitetsbetegnelserne ligner sig selv,
men et udvalg nedsat med repræsentan
ter fra forsikringsselskaberne, begge de
danske autogenbrugsorganisationer, værk
stederne og lakererne vil med udsendel
sen af et nyt paradigme sikre, at alle par
ter forstår det samme ved kvalitetsko
derne.
Retningslinjerne skal gøre det mere

trykt for værkstederne at efterspørge
brugte dele, fordi de på forhånd kan
skønne, om den enkelte reservedel har
enkelte fejl eller er aldeles lydefri.
Den lille publikation bliver offentlig
gjort senere på efteråret. 		

Generalforsamling
i det vestjyske

V

estjyske Farsø danner i starten
af november rammen om
Dansk Autogenbrugs general
forsamling. Generalforsamlingen
samler som regel rigtig mange med
lemmer og ledende medarbejdere og er
i høj grad også tilrettelagt som et socialt
arrangement.
Traditionen tro mødes medlemmerne
og deres ledsagere til en vinsmagning fre
dag aften den 6. november, hvorpå gene
ralforsamlingen afvikles lørdag med efter
følgende aftenfest.
Formanden Søren Lundfold er ikke på
valg i år.				

Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

EUs nye økonomi,
sirkulær økonomi

E

Foto: Christine Schefte

Tragisk brann hos
Trondheim Bildemontering As

I

slutten av mai skjedde en tragisk
brann ved bedriften Trondheim Bilde
montering AS. Bedriften brant helt
ned. En medarbeider omkom og to andre
ble alvorlig skadet. Den omkomne var den
31 år gamle Leif Inge Høvik. Han etterlot
seg en 10 måneder gammel datter og
kone. Vi lyser fred over hans minne.

De to skadede er fremdeles innlagt på

sykehus for behandlinger og opptrening.
Brannen var meget eksplosiv. Så langt
undertegnede kjenner til saken oppstod

den ved at brannfarlige vesker tok fyr.
Politiet og arbeidstilsynet etterforsker
saken.
Bedriftslederen Belinda Ramberg har
besluttet at bedriften skal bygges opp på
nytt.
NBF bestemte høsten 2014 at brannvern
skulle være hovedtemaet på årets fagkon
feranse. Kursene på fagkonferansen vil bli
gjennomført av representanter for brann
vesenet.
				

U vedtok i 2014 innføringen av den
«sirkulære økonomi»
Dette innebar som det ble sagt,
en overgang til sirkulær økonomi vil langt
på vei løse klimaproblemene og redusere
arbeidsledigheten kraftig.
Rent praktisk innebar denne løsningen:
Ressursene som finnes i ulike produkter, i
langt større grad enn hva som nå er tilfel
let, blir brukt om og om igjen når bilen,
mobiltelefonen eller hva det nå skal være,
er blitt utslitt eller ikke lenger kan brukes.
I en EU beslutning fra juni 2015 bestemte

EU å gå lengre enn planen med sirkulær
økonomi. Planen nå er at EU vil se lenger
enn å fokusere på avfall og å lukke sløyfen
i en sirkulær økonomi ved blant annet å se
på gjenvinning og gjenbruk i produktde
sign og skape et marked for sekundære
råmaterialer.
Denne planen presenteres i slutten av
2015. Vi venter spent på dette direktivet.
Det kan får stor betydning for vår bransje.

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER
• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper,
kjøp av forsikringsbiler.
• Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.
• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.
Fordelsgruppen Norge.
• Levering av katalysatorer gjennom NBFs Servicekontor.
De beste priser, fritt avhentet, oppgjør med en gang.
• Tilgang på juridisk assistanse gjennom NBF og NHO.
• Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF database.
• Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.
• Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom Trønder Energi.

• Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.
• I tillegg oppdateringer fra sekretariatet og mulighet
til å delta på kurser og konferanser.
Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å klikke
på samarbeidspartenes logoer på vår nettside. Linker til
de forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.
Interesse i medlemskap i NBF, Norges Biloppsamleres
forening. www.biloppsamlerne.com
Ring 22522943 eller 90803509
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.
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Knoks Bildeler AS

Knoks Bildeler AS
feirer 60 års jubileum
Knoks Bildeler AS hadde sin 60 års feiring lørdag 12. september i år.
Det ble feiret med festmiddag med mange innbudte gjester på
Kronen Gaard hotell i Sandnes.

Trygve Sveinsvoll

K

noks Bildeler ble etablert av Trygve
Sveinsvoll i 1955, og er i dag en av
de største bildemonteringsbe
drifter i Norge. De håndterte 6600 vrak
biler og 4-500 forsikringsbiler i 2014.
Bedriften har ca 20 ansatte. Dette er en
bedrift hvor de ansatte blir. Det er veldig få
som slutter. Et utdrag av ansettelsesstatis
tikk viser at de ansatte har totalt 267 års
ansiennitet i bedriften, fire medarbeidere
har vært i bedriften over 30 år.
Både dagens daglige leder Geir Sveinsvoll
og hans datter Siri Sveinsvoll som er øko
nomi- & HMS-K sjef i bedriften i dag har
begge vært ledere av NBF og representan
ter i EGARA. Geir var i NBF styret i 25 år
og styreleder i 18 år, Siri i 3 år. Siri Sveins
voll sitter fremdeles i EGARA styret og
EGARAs executive committee hvor hun
har vært aktiv i 8 år. Denne innsatsen som
valgte representanter for hele bransjen er
imponerende. Geir Sveinsvoll er også én av
fire æresmedlemmer i NBF.
Bedriftens navn har en egen historie. I
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Daglig leder och eier Geir Sveinsvoll.

Økonomisjef og medeir Siri Sveinsvoll.

Rogaland bruker man ordet» knokse
biler». Dette betyr å vrake/skrote biler.
Ordet å knokse ble registrert i norsk språk
råd i 1995. En journalist i Stavanger Aften
blad uttalte senere: « det må jo være drøm
men for enhver bedriftsleder at firmanav

net er så godt kjent at det går inn i daglig
tale og blir et godkjent ord i norsk språk.»
NBÅ og NBF generalsekretær ønsker Knoks
Bildeler AS lykke til i fremtiden. Vi ser
frem til 100 årsfeiringen.

Størst i Norge på moderne bilgjenvinning.
Vi sender over hele Europa. Besøk våre hjemmesider.

ØSTFOLD

En av Norges største
bildemonteringsbedrifter
Østfold Bildemontering AS ble etablert i 1985.
Dagens eiere overtok bedriften i september 2005.
ØBD er lokalisert på Grålum utenfor Sarpsborg
og har 23 ansatte.

Ø

BD har vokst seg ut av de gamle lokalene og kjøpte
naboeiendommen i fjor og har nettopp flyttet inn i nye
lokaler på 3400 kvm. Her foregår all håndtering av bilen
innendørs. Bedriften har investert i meget moderne løsninger
både på lagerdriften, logistikk og selve demonteringsprosessen.
Hovedfokus er demontering av forsikringsbiler. Bedriften kjø
per mellom et tusen og tolvhundre forsikringsbiler hvert år og
solgte i fjor ca. 17 500 brukte deler. Og har en målsetting for 2015
å selge nærmere 20 000 deler.
I løpet av neste år skal antall biler lagret ute reduseres, og nyere
biler blir demontert fortløpende for å kunne tilby kundene kvali
tets deler raskt. Og forventer å ha 100 000 deler på lager i slutten
av 2016.
Østfold Bildemontering as har også et karosseri verksted
tilknyttet bedriften.

ØBD har nettopp flyttet inn i
nye lokaler på 3400 kvm.

Daglig leder og eier
Terje Karstensen og medeier
Jonny Jakobsen

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no | salg@obd.no
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- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no
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Nygren Design as

Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar

I fjor ble 149.597 gamle biler brukt til noe nytt.
Vi gjenvinner 94,2% av alle deler og materialer fra biler som leveres til vraking. Det blir
enten gjenbrukt, eller gjenvunnet som energi eller nye materialer som f.eks gryter
i alle slags størrelser. Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer det årlig energiforbruket til
en by på størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder CO2-utslipp.
Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

Autoretur - Miljørapport 2014
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2015
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S

EGARA and odometer fraud

ince a year EGARA is involved
in the Platform ‘Tackling
Vehicle Crime’. This platform
investigates ways to cooperate
between different European organisa
tions in fighting vehicle crime. Other
Stakeholders are: Carpol (european
polices), ACEA (Car manufacturers ),
CECRA (dealers and independent
workshops), E-Reg (Vehicle Registra
tion Authorities), Insurance Europe
(insurance associations),FIA (motoring
and motor sport clubs) and of course
EGARA. The scope is not limited to
vehicle theft only, this group treats all
sorts of vehicle crime.

During the last meeting odometer
(or mileage) fraud was the main topic.
All suffer from clocking. Agreed was
to request the national members to
ask attention for clocking at their gov
ernments. Two main items need to be
done to start fighting clocking: it
needs to be an offence by national
laws and technical solutions for regis
tration of odometer counts.
Odometer fraud may be not our
first concern as dismantlers, but we
also sometimes buy fairly young acci
dent cars for rather high prices when
we think the milage is low. Imagine
(or remember) the problems you get
when a sold engine turns out to

100,000 – 150,000 more km’s than the
clock said and the belt snaps or oil
consumption is outragious.
But that’s not all. With implementa
tion of compulsary registration, a
good registration system is necessary.
This is just another incentive for one
of our industry’s’ main wishes. We
need good registration systems to
have the ELV’s coming to our sites
instead of them disappearing into
thin air.
Besides that, being a member of the
Tackling Vehicle Crime Platform is
good for our image. We are good legal
business and the world should know!

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton,
mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett
medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
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 08-21 63 70
eller maila till
info@sbrservice.se,
ÅT
så besvarar vi frågorna.
S
ER
VINNARE
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Fördelaktiga fraktkostnader: Kontakta Jan-Olof De Land,
070-266 35 75.eller jan-olof.deland@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.
Förmånliga utbildningskostnader: Kontakta Gunnar
Månsson, 010-456 78 49 eller gunnar.mansson@traningpartner.se.
Gynnsamma inköpskostnader av däck: Kontakta
Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@fighter.se
Lönsamma inköpskostnader av Diesel:
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller
ann.maurin@okq8.se.

RI

INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

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

Skrotfrag har 20
ﬁlialer i södra
och mellersta
Sverige.

Skrotfrag AB
Box 11, 424 21 Angered, Sweden
Tel: +46 (0)31 332 39 90

Info@skrotfrag.se
www.skrotfrag.se
org.no.: 556159-6759

› 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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