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Hobbyverksamheten
var en svartskrot

PLASTENså tog den över våra liv
» I dag när plasten framställs som det
största miljöhotet någonsin är det svårt för
många att tänka sig att det under plastens
första 100 år var helt tvärtom. »

❂ ANDERS STARTADE FRÅN NOLL ❂ VIKTIGA BRANSCHFRÅGOR ❂ LÄTTARE RAPPORTERA PROCENTEN

INNEHÅLL

FÖRST
I
STOCKHOLM
MED GREEN PARTS GARANTI PÅ BEGAGNADE BILDELAR

Nordisk Bilåtervinning nr 4 2018
Demonterare
månadsvis
återvinning

Demonterare
årsvis
återvinning

Kommunen

MATERIALREDOVISNING.SE

Köp dina bildelar hos oss!
När du köper bildelar genom oss kan du vara säker
på att vi tar ansvar genom hela processen. Vi är den
första bildemonteraren i Stockholm att erbjuda
Green Parts garanti på begagnade bildelar.
Garantin gäller för mekaniska delar, t.ex. motorer,
växellådor och elektronikkomponenter – det innebär
en stor trygghet för dig som köpare. Garantin
ersätter felaktiga bildelar och kostnader för i- och
urmontering av dessa. Se fullständiga garantivillkor
på vår hemsida.
Vi är en del av Biliakoncernen. Självklart är vi
ISO-certifierade 9001 & 14001.

Välkommen!
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Ledare

Bilåtervinning
gör skillnad på riktigt

MICHAEL ABRAHAM
FÖRBUNDSDIREKTÖR

VI HAR NU AVVERKAT ett mycket intressant

2018 och ser fram emot nya utmaningar för
kommande år
Att vi lever i en tid då uppmärksamheten
på miljöfrågorna blir allt mer påtaglig är
tydligt. Uttryck som cirkulär ekonomi,
hållbarhet och liknande hörs ofta i debatten. Det känns därför riktigt bra när ett
branschförbund företräder en verksamhet
som verkligen gör skillnad på riktigt.
Det finns alltid en svårighet med att
jobba långsiktigt i en föränderlig värld.
Men vi kan känna oss trygga i att se att
satsningen på ökad medvetenheten gällande miljöomhändertagandet av bilen ger vår
bransch en positiv image i miljöfrågan
och en viktig funktion när det gäller miljöarbetet. Vi bör utan tvekan känna stolthet
inför vad som har gjorts hittills.

DET KRÄVS BÅDE långsiktighet och ett

SV

ANSVARIG UTGIVARE
Michael Abraham, SBR
Telefon: 08-21 63 70
michael.abraham@sbrservice.se
info@sbrservice.se
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VÅR STÅNDPUNKT ÄR att en seriös hantering av demonteringsbilen ska löna sig, och
med det menar vi att de regelverk som finns
ska följas av alla som jobbar med ELV-bilar,
oavsett hur många bilar man hanterar.
Tyvärr ser vi att det finns stora skillnader
i hur detta regelverk efterlevs och följs upp
av tillsynsmyndigheterna, det är en av
anledningarna till att våra medlemmar
tagit beslut om att alla som är med
i branschförbundet ska vara miljö- och
kvalitetscertifierade.
En ”miljöklok återvinning” är att en återvunnen reservdel minskar miljöpåverkan
med 100 procent och på köpet minskas
även kostnaden för bilägandet. I detta fall
är det handlingen som räknas, inte tanken.
Miljö- och plånboksvänligt

KS

E RIG E S BI

ÅT

DET KOMMER ATT bli en mycket intressant
tid framöver, och ni kommer att kunna
följa det i Nordisk Bilåtervinning under
kommande nummer och år.
Nya tider/Turbulenta tider // Hur påverkar den oss?
Att saker påverkar oss är på olika sätt
medför också att vi måste finna olika typer
av lösningar, en del kanske mer komplexa
än andra.
Under de gångna åren har många saker
lagts på plats för att skapa en god utveckling och för att minska miljöpåverkan i alla
led. Samarbete med biltillverkare, återförsäljare, verkstadsförening, försäkringsbolag
och myndigheter gör att fler förstår vikten
av att återanvända mer av bilen. Utbildningsportalen gör det enkelt och smidigt
att utbilda sina medarbetare. Projekten som

drivits under åren har visat att man kan
minska miljöpåverkan betydligt när man
hanterar den uttjänta bilen korrekt. BilRetur har skapat en bra plattform för att
kunna infria miljömålen. GreenPartsgarantin har hyllats av MRF och SFVF.

FÖRBUND

industriellt tänkande kopplat till entreprenörskap för att jobba på att utvinna de värdefulla råvarorna ur ELV-bilen (End of Life
Vehicle). Alla de projekt som vi jobbat
med under åren har tydligt visat att rätt
miljöhantering av den uttjänta bilen ger
minskad miljöpåverkan och en ökad resurstillgång. Det man tidigare kallade avfall,
är idag en resurstillgång som dessutom kan

ge ersättning istället för utgift. Det är
därför viktigt att vi som jobbar med att ta
hand om uttjänta bilar, ser på verksamhet
utifrån ett långsiktigt perspektiv. Att
ELV-bilen ska komma till företag som är
miljö/kvalitetscertifierade borde vara en
självklarhet, en korrekt miljöhantering
av bilen minskar miljöpåverkan och det är
precis det kravet som årligen kontrolleras
via miljöcertifieringens revisioner.
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Medlemsägt
Återvinningsföretag
Vi jobbar för ett hållbart samhälle.
Genom att ta tillvara på material från
bilar som katalysatorer, kablage, stommar
och aluminium ser vi till att de kommer till
användning igen. På så sätt sparar vi på
jordens resurser. Bra både för miljö och
ekonomi. Det är så vi på Lagagruppen
tänker. Sunt och förnuftigt.

Laga-gruppen AB  Ryhovsgatan 3A, Jönköping  laga@laga.se  www.laga.se

Reportage ❂ Svartskrotar
FAKTA
Under 2017
anmäldes 4 700 brott mot miljöbalken
90 personer lagfördes för miljöbrott (brott mot miljöbalken)
18 procent fick företagsbot eller personlig påföljd
Källa: Polisen/Brå

sen som får bedöma om det har skett någon brottslig verksamheten.
Enligt poliskommissarie Henrik Forssblad, gruppchef för miljöbrott i region Mitt, pågår en förundersökning om brott mot miljöbalken.
– Ibland kan det vara svårt att skilja en hobbyverksamhet från
en affärsdrivande verksamhet, säger han. Men när det står över
100 bilar på gården, råder det ingen tvekan.
Mer får han inte säga i det här skedet.
– Men rent generellt kan jag säga att vi ser ett ökat problem
med dumpat avfall, berättar han. Det är olja, spillolja, ibland hela
oljegropar som har tömts, bilbatterier, oljefilter, däck och annat
miljöfarligt avfall. Vi vet att det här oftast genereras av oseriösa
verksamheter som flyger under radarn.

Tillslaget mot svartskroten
var en samverkan mellan
flera olika myndigheter.

”HOBBYVERKSAMHET” MED 139 BILAR

Svartskrot avslöjad
när myndigheterna
samarbetar
Mannen hade 139 bilar på sin tomt och kallade det för en ”hobbyverksamhet”.
Under flera år har han kunnat driva svartskrot.
– Tillsynsmyndigheterna har varit dåliga på att sätta stopp för svartskrotarna,
säger SBRs förbundsdirektör Michael Abraham. Nu äntligen har de börjat inse
det vi har jobbat för i tio år, men tyvärr finns det hål i lagen.
Text: Agneta Trägårdh Foto: Linus Lindgren/Helahälsingland.se

6

NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2018

FÖR ATT KOMMA tillrätta med fusk och brott inom arbetslivet har
regeringen gett åtta myndigheter i uppdrag att ta fram gemensamma kontroller. Det var vid en sådan kontroll som svartskroten i
Hälsingland upptäcktes.
På plats var representanter från Polisen, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Arbetsmiljöverket och Skatteverket.
Mannen hävdar att han inte driver någon form av bilskrotning,
utan att det är hans hobbyverksamhet.
På sin snygga hemsida, skriver han dock att han varit i branschen i tio år. Besökarna möts av frågan ”Funderar du på att skrota
din gamla bil?”. Där finns också bilder på bildelar som finns till
salu, tillsammans med bilder på ett lager och information om vilka
bilar som just nu finns inne. Den som vill skrota sin bil, kan också
få hjälp med transport, står det på hemsidan. Liksom att delarna
här alltid är 100 kronor billigare än på Bildelsbasen.
Hemsidan, och bilderna på den, ger intryck av att det här är en
modern, välskött anläggning. I verkligheten bedrivs verksamheten
i en gammal lada utan några som helst tillstånd.
Kommunen kände inte till verksamheten innan tillslaget.
– Vi fick kännedom om den genom polisen, säger Ida Hägg, miljöinspektör på Söderhamns kommun. Nu har vi precis börjat titta på
ärendet, så jag kan inte säga så mycket än. Ett första steg nu är tillsyn,
vi har pratat med mannen och förklarat vad som gäller. Det är poli-

NÄR SVARTSKROTAR AV den här typen upptäcks handlar det inte
bara om brott mot miljölagen.
– Det kan även handla om illegal arbetskraft, ibland om
människosmuggling, säger Henrik Forssblad. Ofta handlar det
även om ekonomisk brottslighet och arbetsmiljöbrott. Inte sällan
upptäcks också olagliga gränsöverskridande transporter av avfall.
Därför blir det så effektivt när alla myndigheter samverkar.
Henrik Forssblad tycker inte att myndigheterna är flata när det
kommer till illegal verksamhet av den här typen.
– Däremot är regelverket uddlöst.
Han uppmanar alla seriösa bilåtervinnare att ta kontakt med
polisen om man misstänker att det finns en svartskrot i regionen.
– Vi tar det på allvar. Men jag måste säga att jag under den tid
jag har jobbat med det här, sedan 1996, inte direkt har blivit nedringd med tips från seriösa aktörer i branschen.
MICHAEL ABRAHAM MENAR att det krävs lagändringar, så att tillsynsmyndigheterna kan luta sig mot tuffare lagkrav. I dag har SBR
tuffare krav på sina medlemsföretag än vad myndigheterna ställer
på de företag som söker bilskrotningsauktorisation.
– Det har skett en positiv förändring från myndigheternas sida,
säger han. Man märker att miljöfrågan står högre på agendan nu än
för bara ett år sedan. Men det återstår fortfarande en del att göra.
Det finns en väldigt enkel lösning på problemet med oseriösa aktörer
i branschen. Ställ kravet att alla som får bilskrotningsauktorisation
ska vara miljöcertifierade. Då sköts kontrollen genom den årliga revisionen av en utomstående tredje part. Uppfyller man inte kraven på
en miljöcertifiering, ska man heller inte ha någon auktorisation.
Vid tillsynen finns det tre olika punkter som direkt visar om
demonteringen är seriös eller inte, enligt Michael Abraham:
• Tillstånd att hantera AC-gas
• Tillstånd att skjuta airbags
• Tät ytbeläggning
– Om man inte uppfyller de här tre grundläggande punkterna,
ska man inte ha auktorisation. Så enkelt är det. ❂

→
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Reportage ❂ Svartskrotar
Seriösa
Bilåtervinnare

Så här kan det se ut hos en svartskrot. Gemensamt för
oseriösa aktörer är att de inte följer lagkraven , vilket till exempel kan betyda att miljöfarligt avfall dumpas i naturen.

Har Bilskrotningsauktorisation

Har utrustning/verktyg/utbildning .

Saknar delvis
utrustning/verktyg/utbildning.

De bedriva en verksamhet som säkerställer
både miljö och arbetstillfällen.
Är dessutom miljö/kvalitetscertifierade
enligt tredje partsprincipen, ISO eller
Branschcertifierade med årliga revisions
rapporter.

Foto Mostphotos

Följer gällande regelverk för
bilåtervinning som är BF 2007:186

En ny trend för att kringgå kravet på bilskrotningsauktorisation är att
starta bilverkstad och sedan istället bedriva bildemontering. I Lidköping finns en man som har gjort just det. Efter upprepade påstötningar från SBR har nu kommunen lagt ett föreläggande med vite.
Text: Agneta Trägårdh

DE FÖRSTA KLAGOMÅLEN BÖRJADE komma in till Lidköpings
kommun för över ett år sedan. Mannen som hyrt en lokal och
startat bilverkstad, ägnade sig även åt demontering. Utan att ha
vare sig bilskrotningsauktorisation eller några andra tillstånd. Han
hade heller inte den utrustning som krävs för att kunna miljösanera bilarna på ett riktigt sätt.
Miljökontoret gjorde en inspektion i december 2017, men i
samma veva skulle mannen vräkas från sin lokal, eftersom han inte
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hade betalat hyran. Miljökontoret lade då ärendet på is.
Hyrestvisten löste sig dock och mannen kunde fortsätta sin illegala verksamhet. När SBRs förbundsdirektör Michael Abraham
fick höra om fallet i maj i år, skrev han ett brev till Lidköpings
kommun och förklarade att förbundet såg allvarligt på att verksamheten fick fortsätta. ”Kraven på en bildemonterare med
bilskrotningsauktorisation är betydligt hårdare än kraven på att
bedriva bilverkstad. Att utnyttja detta förfarande för att enbart

Oseriösa
Bilåtervinnare

Har Bilskrotningsauktorisation

Som exempelvis:
AC tömning/tillstånd
Airbags hantering/tillstånd
Dräneringsutrustning.
Tät ytbeläggning för ej dränerade fordon
Rapporterar materialåtervinningen årligen
Dessa företag följer lagkraven.
De investeringar i verksamheten.
De har utrustning/verktyg/utbildning,
för att klara kraven.

Bilverkstaden var
en demontering
utan auktorisation

Oseriösa
Bilåtervinnare

Saknar oftast detta:
Ingen AC tömning/tillstånd
Ingen Airbags hantering/tillstånd
Ingen Dräneringsutrustning
Ingen tät ytbeläggning för ej dränerade
fordon
Rapporterar delvis materialåtervinningen
årligen
Dessa företag åker snålskjuts på
myndigheternas oförmåga att utföra
kontroller, att man följer lagkraven
för att få bedriva bilskrotning.
Följer delvis gällande regelverk för
bilåtervinning som är BF 2007:186

Svart skrotningsVerksamhet
Dessa har ingen
Bilskrotningsauktorisation
Ingen utrustning/verktyg/utbildning
Exempelvis:
Ingen AC tömning/tillstånd
Ingen Airbags hantering/tillstånd
Ingen Dräneringsutrustning
Ingen tät ytbeläggning för ej
dränerade fordon
Inga tillstånd överhuvudtaget.
Rapporterar inte materialåtervinning
De bedriver verksamhet utan hänsyn
till de regler som finns. Negativt för
miljön, då de oftast bara dumpar
avfall i naturen.
Kan ej avregistrera bilen då de inte
har tillstånd för det. Bilägaren får
problem, då de kvarstår som ägare
till ett fordon som inte längre finns.
De kan bedriva denna verksamhet
p.g.a. myndigheternas oförmåga att
agera. Denna typ av verksamhet har
fallit mellan stolarna
Följer inte BF 2007:186

»Vi har inte resurser för att
bara åka runt och leta,
utan är beroende av att folk
tipsar oss om de tycker att
något verkar misstänkt. «
kringgå kravet som ska skydda miljö och hälsa enligt bilskrotningsförordningen, kan inte vara något som tillsynsmyndigheten bör
tillåta”, skrev han bland annat och påpekade att bildemontering ska
regleras enligt Bilskrotningsförordningen 2007:186, som också
hänger ihop med bilproducentansvaret som regleras i SFS
2007:185.
Michael Abraham framhöll också i brevet att det krävs tillstånd
från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att få
skjuta airbags och tillstånd från INCERT för att få hantera AC-gas.
KOMMUNEN GAV DÅ MANNEN ett föreläggande om att han skulle ta

bort de bilar som var skrotbilar. När så inte skedde, blev han polisanmäld av kommunens miljökontor. Ingenting mer har hänt, fram
till nu.
– Nu har vi lagt ett föreläggande med vite, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan-Åke Rosén. Vi har förnyat föreläggandet,
men har preciserat det bättre genom att ange exakt vilka bilar som
ska bort. Varje bil har ett vite. Det har varit en del språkförbistringar tidigare, men nu hade vi med oss en tolk för att undvika risken
för missförstånd. Mannen själv säger att han har plockat lite delar,
men inte förstått att det betraktas som skrotning. Han säger att han
vill göra rätt och att han så småningom vill starta en bildemontering. Nu har han fått information om hur han ska gå till väga och
vilka tillstånd han måste söka.
Anledningen till att ärendet har dragit ut på tiden är, enligt JanÅke Rosén, att miljökontoret är underbemannat och har fått mer
att göra.
Han menar att det är svårt för kommunen att på egen hand lokalisera oseriösa bildemonterare och rena svartskrotar.
– Vi har inte resurser för att bara åka runt och leta, utan är beroende av att folk tipsar oss om de tycker att något verkar misstänkt. ❂

UR BILSKROTNINGSFÖRORDNINGEN 2007:186
3 § En bilskrotare skall vara auktoriserad.
4 § Den som bedriver eller avser att bedriva
bilskrotningsverksamhet kan efter ansökan
få auktorisation, om
1. de tillstånd som kan behövas enligt plan- och
bygglagen (2010:900) eller miljöbalken har meddelats för verksamheten och för upplag, byggnader eller andra anläggningar,
2. sökanden kan visa att uttjänta bilar som
sökanden tar emot för skrotning kommer att omhändertas på ett från hälso- och miljösynpunkt
godtagbart sätt,
3. det inte finns anledning att anta att sökanden
åsidosätter de bestämmelser och tillståndsvillkor
som gäller för verksamheten enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, och
4. sökanden inte är underårig, försatt i konkurs
eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (2011:376).
25 § Bilarna ska behandlas på en plats med
1. tät ytbeläggning,
2. anordningar för att samla upp spill,
3. utrustning för att ta hand om avloppsvatten
genom slam- och oljeavskiljning,
4. utrustning för att ta hand om dagvatten genom slam- och oljeavskiljning, om behandling
inte sker under tak,
5. möjlighet att tömma bilarna på vätskor även
under vintern,
6. lager för demonterade reservdelar,
7. lämpliga behållare för att lagra demonterade
batterier, filter, kondensatorer som innehåller PCB
eller PCT, komponenter som innehåller kvicksilver
och behållare för andra demonterade delar som
kräver särskild lagring,
8. tankar där vätskor från bilarna kan lagras
åtskilt, och
9. lämpliga lager för uttjänta däck.
26 § Bilarna skall tömmas, demonteras
eller på annat sätt neutraliseras på
1. oljor och oljefilter,
2. drivmedel,
3. andra vätskor än drivmedel och oljor,
4. kondensatorer och filter som innehåller PCB
eller PCT,
5. köldmedier i klimatanläggningar,
6. startbatterier,
7. batterier i elbilar,
8. samtliga komponenter som innehåller kvicksilver,
9. blyvikter,
10. gastankar för flytande gas,
11. potentiellt explosiva komponenter,
12. katalysatorer,
13. glasrutor,
14. metallkomponenter som innehåller koppar,
aluminium eller magnesium, om inte komponenterna kan separeras i fragmenteringsprocessen,
och
15. däck och större sammanhängande plastdetaljer, om dessa inte avskiljs vid fragmenteringen på ett sätt som gör att materialet återvinns
effektivt.
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Halvårsmötet

» Det står klart och
tydligt i lagen, men
ibland kan myndigheterna lagen och
ibland inte «

Lite nordiskt utbyte mellan Sverige och
Norge på fikarasten, fr v Britt-Inger Berg,
Carina Hagström-Kihlberg, Michael Abraham och Tor Alm från NBF.

Kajsa Berglund visade runt
en av grupperna på Norrbottens Bildemontering.

Viktiga branschfrågor
på SBRs halvårsmöte
Utbildningsportalen, farliga airbags, transportersättning, förbundets ekonomi
och andra viktiga branschfrågor avhandlades på SBRs halvårsmöte.
Medlemmarna fick också en guidad tur på Norrbottens Bildemontering.
Av: Agneta Trägårdh

FÖRUTOM NORRLÄNDSKA delikatesser och

hembakat bröd till fikat, bjöds också SBRs
medlemmar på viktig branschinformation
under halvårsmötet på Norrbottens Bildemontering.
Förbundsdirektör Michael Abraham
och förbundets ordförande Carina Hagström-Kihlberg, presenterade samtliga
utbildningar som nu finns på Utbildningsportalen. Totalt finns i dag 25 olika
utbildningar.
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Det är:
• Säker dränering av gasbilen
• Säker hantering av elbilen
• Grundläggande dräneringsutbildning
av bilen
• Kvalitetsutbildning av begagnade
reservdelar
• PU (pyroteknik) översiktsutbildning
• PU (pyroteknik) utbildning för ansvarig
(med lärarledd halvdagsutbildning
som ger certifiering)

• El-grundutbildning på bilens elsystem
• Allmän miljöutbildning
• Chefens ABC
• ECO Driving
• Officepaket med sex utbildningspaket
• Coachande ledarskap med
tre utbildningspaket
• Ledaskapssamtal med tre utbildningspaket
• Marknadsföringsstrategi med
tre utbildningspaket
Det visade sig under mötet att det finns

en del missuppfattningar när det gäller
kostnaden för Utbildningsportalen. Den är
så låg att många tror att kostnaden gäller
per anställd istället för hela företaget.
Utbildningsportalen består av en fast
och en rörlig avgift per år.
Den fasta kostnaden är:
• 1 – 9 anställda
• 10 – 19 anställda
• 20 anställda eller fler

1 950 kr/år
2 950 kr/år
3 950 kr/år

KOSTNADEN ÄR alltså per företag och base-

ras på hur många anställda som finns i
företaget.
Sedan finns det en budgeterad rörlig
kostnad på 400 kronor per person och år för
att finansiera flera utbildningar. Här
bestämmer varje företag hur många personer man vill koppla på Utbildningsportalen.
– När vi hade regionmöte i Norrland, var
det flera som trodde att kostnaden gällde
per utbildning, berättade John Axel Forsman från Ådalens Bildemontering.
– Inte så konstigt, menade Sara Forsman
från Norrbottens Bildemontering. Det är ju
vad en utbildning kostar. Här får flera
anställda möjlighet att gå utbildningen för
mindre än vad det kostar att skicka iväg en
anställd.
Den som vill gå in och titta på utbildningarna kan få en tillfällig inloggning till
Utbildningsportalen som gäller i två dagar.

SBRS FÖRBUNDSDIREKTÖR Michael Abra-

ham har jobbat för att Länsstyrelsen och
kommunerna ska ha en lista på auktorise-

Medlemmarna diskuterade viktiga
branschfrågor på halvårsmötet.

rade bildemonterare på sin hemsida. Detta
sätter dock den nya GDPR-lagen stopp för
och istället finns nu listan på SBRs hemsida.
– Allt färre får auktorisation, vilket är bra,
berättade Michael Abraham. Men problemet kvarstår att privatpersoner inte vet vilka
som har auktorisation eller inte. Då finns
risken att de av misstag går till en svartskrot.
Michael Abraham har även drivit frågan
att auktoriserade bildemonterare som inte
har skrotat några bilar, ska bli av med sin
auktorisation.
– Det står klart och tydligt i lagen, men
ibland kan myndigheterna lagen och ibland
inte.
På mötet diskuterades också hur man ska
få in övergivna bilar till en auktoriserad bildemontering.

– En skrotpremie löser inte problemet,
förklarade Michael Abraham. Det skulle
kunna ge mer bränsle till de oseriösa bildemonterarna som i dag kan fuska, de skulle
troligen kunna tillgodogöra sig den skrotpremien helt för egen del utan att säkerställa att
bilen verkligen miljöhanteras på rätt sätt.
Med en transportersättning måste bilen
komma in till en auktoriserad bildemonterare, där den miljöhanteras korrekt. Det skulle
både säkerställa att miljömålen infrias och att
det blir enkelt och bekvämt för bilägaren att
göra sig av med sin uttjänta bil utan att det
kostar något. Därför är det bättre med en
transportersättning än med en skrotpremie.
Medlemmarna fick också information
om de pågående projekt som SBR och BilRetur deltar i.

→
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Halvårsmötet

Norrbottens Bildemontering
Patrik Olander demonstrerade slamsugaren från Olanders Recycling Tools.
För vilken gång i ordningen är oklart,
men Patrik är som alltid lika entusiastisk, som om det vore första gången.

I ett stort lager, öppet upp till nock, får det plats mycket.
Börje Larsson från Eskilstuna Bildemontering är intresserad av hur man löst förvaringen av dörrar.

Vad det någon som
trodde att bildemontering är en mansdominerad bransch?
Norrbottens Bildemontering bevisar motsatsen. Här har Anders
Jansson mer eller mindre lämnat över till de
fem döttrarna, som alla
jobbar inom företaget.
Text och foto Agneta Trädgårdh

»Det är tufft för många. If vill ha färre aktörer, men de vill att de
sedan i sin tur ska knyta till sig andra demonteringar. «
– Att säkerställa bildemonterarnas
lönsamhet under tider då råvarupriserna
är låga är något som vi jobbar med via olika
projekt som redovisas löpande i Nordisk
Bilåtervinning och via nyhetsbrev som går
ut, berättade Michael Abraham.
NÅGRA AV PROJEKTEN ÄR demontering av

glas med hjälp av robotar och projektet
med elmotorer i en cirkulär ekonomi tillsammans med Chalmers och IVL.
BlastBox, verktyget för att spränga
krockkuddar, ska uppdateras i ett nytt projekt. BilRetur har genom tredje utlysningen i RE:Source fått stöd från Statens energimyndighet för att kunna genomföra projektet Förbättrad hantering av pyroteknisk
utrustning vid demontering av uttjänta
fordon.
En viktig del av projektet är att uppdatera BlastBox genom att bland annat skapa
en direkt kanal mellan alla parter, där informationshantering, uppdatering, uppföljning, spårbarhet och kvalitetssäkring blir
en integrerad del av den nya plattformen.
Mer information finns på tillverkaren
Nordic Makings hemsida.

Varje sprängning kommer att registreras
i det nya systemet, vilket blir ett kvitto på
att demonteringen har hanterat sprängladdningar på rätt sätt.
– Det är ytterligare ett sätt att försvåra
för svartskrotarna, sa Michael Abraham.
Medlemmarna fick också en påminnelse
om att de kan lämna AC-gas till RH Återvinning.
SBRs resultat för 2018 ligger i linje med
den budget som är lagd. Förbundet har
under åren lagt en stabil ekonomisk plattform för sin verksamhet.
På halvårsmötet togs beslut om en blygsam höjning av serviceavgiften.
Valberedningen valdes om och består av
Ingrid Hägg, som är sammankallande, Stefan Wikström och Christina Nileman.
Styrelsen efterlyser flera motioner från
medlemmarna.
Nästa halvårsmöte kommer att hållas i
Jönköping den 4 – 5 oktober 2019.
Tor Alm, ordförande för NBF, Norges
Biloppsamleres Forening, berättade om
arbetet i det norska förbundet.
– NBF och SBR har mycket gemensamt
och kan hjälpa varandra, menade han.

NBF har arbetat mycket med att få igenom krav på en certifiering för att få bort
svartskrotarna.
– De norska myndigheterna är bättre än
de svenska på att göra besök. Och de har
inga problem med att stänga en anläggning
och vi ser att det har effekt.
2020 ÄR DET DAGS för en ny upphandling
av huvudoperatör som ansvarar för insamling av skrotbilar. Tor berättade också att If
i dag samarbetar med 23 demonteringar i
Norge, men vill ha ner det till sju.
– Det är tufft för många. If vill ha färre
aktörer, men de vill att de sedan i sin tur
ska knyta till sig andra demonteringar.
Det skrotas mindre bilar i Norge än tidigare och man ser samma utveckling som i
Sverige med färre demonteringar. I dag finns
140 certifierade demonteringar i Norge.
NBF har också arbetat för att demonteringarna ska få sälja batterier från elbilar
som har demonterats.
– Vi tyckte att det var konstigt att vi inte
fick sälja något som vi har köpt in. Och nu
har vi fått igenom att vi får sälja fungerande
elbatterier ❂

GLÖM INTE SBR:S ÅRSMÖTE I STOCKHOLM DEN 5 – 6 APRIL 2019!
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Far och dotter, Sara Forsman och
Anders Jansson, vice vd och vd, leder
Norrbottens Bildemontering.

SANNINGSENLIG KVALITÉ

Mottot för Norrbottens
Bildemontering
UTSIKTEN ÄR hisnande vacker. Norrbottens

Bildemontering ligger precis vid vattnet,
omgiven av de båda sjöarna Kallträsket och
Bastuträsket.
En klarblå himmel och lysande sol välkomnar SBRs medlemmar till halvårsmötet.
Norrbottens Bildemontering präglas av
en varm och familjär stämning.
– Vi är väl så som människor och det
kanske speglas i helheten, säger Sara Forsman, äldst i syskonskaran och den som är
vice vd. Pappa Anders fungerar fortfarande
som vd, men mest på papperet. Alla vet att
det är Sara som numera leder företaget,
även om inga stora beslut tas utan Anders
medgivande.
Hon började på företaget direkt efter
gymnasiet, 1990. ”Det var då problemen
började”, brukar Anders skämta. Men Sara
kom samtidigt som datoriseringen gjorde
sitt intåg, en milstolpe i branschen där

säljningsavdelningen, där hon jobbade som
säljare i tio år.
Hon fick barn och var föräldraledig. När
hon kom tillbaka fick hon ansvar för miljöoch kvalitetsfrågor.
– Jag jobbade uteslutande med ledningsuppgifter, det var jättemycket dokumentation och jag blev också personalansvarig
och började ha personalsamtal.
Har någon annan bildemontering lika
vacker utsikt?

mycket av det dagliga arbetet förändrades.
– Jag hade gått 3-årig ekonomisk linje
och var duktig på maskinskrivning, berättar
hon. Mitt uppdrag var att märka in reservdelarna. Det gick ganska snabbt för när
man kan maskinskrivning är det ju ganska
lätt att skriva på en dator.
Efter något år hoppade Sara in på för-

ELISABETH, SOM ÄR NUMMER två i syskonskaran, började jobba på Norrbottens
Bildemontering 1997. Hon arbetade med
olika saker, bland annat testade hon kylare
och andra delar. Efter att ha jobbat på lagret hamnade hon också på försäljningen.
Johanna började 2004, Stina 2008 och
minstingen Kajsa 2010.
– Det fungerar bra att jobba tillsammans,
säger Elisabeth. Vi ryker ihop ibland, men
sedan ber vi om ursäkt och jobbar på.

→
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Norrbottens Bildemontering

Bilarna pressas i den egna pressen.

Här packas alla delar
innan de skickas.

Norrbottens Bildemontering tar emot
cirka 2 100 fordon per år. På den 30
hektar stora ytan får alla plats.

»Vi försöker vara trovärdiga och vara en stabil leverantör
som man kan lita på, vi är miljövänliga och tar ett både kortoch långsiktigt ansvar inom hållbarhet «
Sara känner inte riktigt igen sig i
beskrivningen.
– Från min sida tycker jag inte det känns
som om vi ryker ihop så ofta, jag ryker i alla
fall inte ihop med mina systrar, men de
jobbar lite tätare tillsammans, tre av dem
jobbar ju på inmärkningen och lagret. Det
kan säkert bli lite mer diskussioner när man
jobbat så tajt tillsammans. Vi är alla måna
om att ha en öppen dialog med målsättningen att lösa problemen och jobba vidare.
Jag har min roll, som de alla har accepterat,
de tycker att jag passar bäst och vill att jag
ska ha den. Men självklart låter jag alla
komma till tals, jag tar till mig det de säger
och ser sedan till helheten. Det fungerar
bra. Jag har varit tydlig med att de får ta
min roll när de vill, jag sitter inte här som
någon primadonna. Om någon av dem tror
att de skulle göra ett bättre jobb är det ingen självklarhet att jag ska sitta på den här
positionen. Men nu har vi kommit överens
14
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om att jag ska ha den här rollen, det är ett
beslut som har tagits i konsensus.
SARA HAR INTE RYKT ihop med sina systrar,

däremot har det hänt att hon och pappa
Anders har haft livliga diskussioner.
– Det har både sina för- och nackdelar
att jobba ihop med sin far, säger hon. Fördelen är att han har låtit mig växa in i min
roll, det tycker jag har varit en stor förmån.
Vi är många ägare, men vi skulle inte kunna sköta det här företaget utan personalen,
som är vår viktigaste resurs. Alla gör sin del
och har sina nyckeluppgifter. Om någon är
sjuk eller borta påverkar det hela arbetet.
Alla är viktiga.
En av de viktiga är Ingvar Öhlund, som
har jobbat på företaget sedan 1982 och
som snart ska gå i pension.
– Ingvar har suttit i ledningen i många år
och har varit viktig för oss alla, säger Sara.
Innan jag började här, var det Ingvar som

stöttade pappa i många frågor och när jag
har tagit över mer, har jag och Ingvar jobbat parallellt. Han är en väldigt lojal person.
Norrbottens Bildemontering är en av de
största demonteringarna i landet. Det är
också den demontering som har det största
upptagningsområdet. Hela Norrbotten och
delar av Västerbotten.
– Vi tar emot cirka 2 100 fordon per år,
berättar Sara. Omkring 1 600 av dem är försäkringsbilar, resten är ELV-bilar, husvagnar,
husbilar och skotrar. Förra vintern fick vi in
många husvagnar och husbilar. Det var så
mycket snö att taket rasade in på många.
Norrbottens Bildemontering säljer enbart
begagnade reservdelar, inga nytillverkade.
Försäljningen sker mer och mer över nätet,
det blir allt mindre telefonförsäljning.
Här finns också Returbilen med en självplock.
– Procentuellt ökar självplocken för varje
år. Det tror jag att den gör hos alla. Det är

människor från andra länder och många
ungdomar som köper billiga delar och på så
vis förlänger livstiden på sin bil.
PÅ NORRBOTTENS Bildemontering jobbar
man efter mottot ”Sanningsenlig kvalité”.
– Det försöker vi implementera internt i
alla delar av verksamheten. Vi försöker vara
trovärdiga och vara en stabil leverantör som
man kan lita på, vi är miljövänliga och tar
ett både kort- och långsiktigt ansvar inom
hållbarhet. Sanningsenlig kvalité är ingenting man bara kan lägga åt sidan, det är
något vi jobbar med hela tiden. Service är
jätteviktigt, att lyssna på sina kunder och
vara noggrann. Det är också viktigt med
ordning och reda, att ha en röd tråd genom
verksamheten. Man hinner kanske inte vara
pedant i allt man gör, men målsättningen är
att vi ska vara noggranna i det vi gör.
Det händer att myndigheter gör stickprov och kommer på besök med bara ett
par timmars varsel.
– Då säger vi bara ”välkommen, vi är på
plats”. När de sedan kommer, tycker de att
det är fint här och säger ofta ”ni kan ju inte
ha hunnit städa på den här korta tiden”.
Nej, man kan inte städa bara för att någon
ska komma. Det måste vara ordning och
reda hela tiden. Tid är också pengar och att
hålla på att leta tar tid. Jag tror att ordning
och reda är grunden för ett bra flöde.
Speciellt viktigt med ordning och reda är
det på vintern när alla bilar på gården förvandlas till snöhögar och ingen kan se vad

Anders Jansson och Marlene Berglund med döttrarna Stina, Sara, Johanna, Elisabeth
och Kajsa, som alla jobbar inom företaget.

som finns under snötäcket.
En hel del egna lösningar har gjorts
under åren. Till exempel den stora lastbilstanken i miljöstationen. Vätskorna som
töms från bilarna, rinner via rör i en kulvert
till en stor tank, som är uppdelad i olika
fack för de olika vätskorna som glykol, olja,
spillolja, bensin, diesel etc. Den står på en
särskild betong som inte släpper igenom
något om det skulle bli en läcka, vilket hittills aldrig har hänt.
NORRBOTTENS BILDEMONTERING har funnits och utvecklats under 45 år.
– Jag känner en stolthet över företaget,
säger Sara. Och jag känner en otrolig glädje

i att gå till jobbet. Samtidigt är det många
utmaningar och svårigheter i branschen i
dag. Vi jobbar med att miljösanera alla fordon, tappar alla vätskor, tar hand om miljöfarliga delar och material, skjuter airbagar
på rätt sätt, plockar bort hjulen och glaset
med mera. När man gör allt det här på
ELV-bilarna, då går man back hela vägen.
Då är det svårt att få ihop lönsamheten på
alla fordon. Det är en utmaning vi alla i
branschen lever med. Därför tycker jag att
det är en stor trygghet att vara en del av
SBR. Michael Abraham jobbar mycket
med de här frågorna och hjälper oss. Jag vill
gärna lyfta det arbete SBR gör för oss
demonterare. ❂
NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2018
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Porträtt ❂ Anders Jansson
ANDERS BÖRJADE FRÅN NOLL

Anders tog 13 värktabletter och körde de
40 milen hem.
2011 kom han hem från ett SBR-möte
och halkade när han skulle gå ut till bilen.
Han slog i bakhuvudet och tuppade av. När
han kom till sans igen, vinglade han in.
– Jag såg direkt att något var fel när han
kom in, berättar Marlene. Ena halvan av
ansiktet hängde. Men det var en kamp att
få iväg honom till sjukhuset, han vägrade
åka ambulans.
Anders hade fått en hjärnblödning.
– Jag fick rita en teckning när jag kom in.
17 dagar senare ville jag åka hem, då fick
jag rita en ny teckning. De visade mig teckningen jag ritat av ett hus när jag kommit
in och jag undrade vad det var för en unge
som hade ritat den.

”Utan Marlene
hade det inte
funnits något
företag”
Anders Jansson började från noll och har
byggt upp Norrbottens Bildemontering till en
av Sveriges största bilåtervinningsföretag.
Han har slitit hårt och hans kropp är så unik
att forskare i USA bjöd 250 000 kronor för
den på 1970-talet.

Michael Abraham tackar ägarfamiljen för ett trevligt halvårsmöte på Norrbottens
Bildemontering, fr v Sara Forsman, Kajsa Berglund, Stina Berglund, Johanna Berglund,
Marlene Berglund, Elisabeth Berglund och Anders Jansson.

Av: Agneta Trägårdh

SJÄLV HYLLAR ANDERS JANSSON frun

Marlene Berglund och säger att utan henne
hade det inte funnits något företag. Eller
fru, de är egentligen inte gifta.
– Vi har inte haft tid, säger Anders och
skrattar.
– Men vi har varit förlovade i 45 år, skjuter Marlene in.
Tillsammans har de varit i snart 50 år.
Ändå sedan Anders fick syn på den blonda
tjejen med gul klänning, som försvann bakom bensinmacken in på apoteket i Vilhelmina.
– Det är Marlene som ensam har fostrat
fem barn. Jag jobbade ju hela tiden. Ett
enda kvartssamtal, som det hette på den
tiden, har jag varit på. Det var när Marlene
låg på BB, då hade jag inget val. Och jag
har varit på fem skolavslutningar. Varje
gång någon av flickorna tog studenten.
Fem barn blev det för att de ville ha en
son som kunde ta över företaget. Men det
blev fem döttrar. Och i dag jobbar alla fem
i företaget.
– Det gick bra utan en son, konstaterar
Anders och Marlene.
Anders Jansson drev bilverkstad i Vilhelmina tillsammans med sin pappa, som inte
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var helt frisk ”men som jobbade så mycket
han kunde”. Mamma skötte bokföringen
både i bilverkstaden, och senare i bildemonteringen, och hon lagade mat till alla
anställda ända tills hon var 74 år.
Anders syster hade en fästman från Storsund och han sa att det inte fanns någon
bildemontering i trakten.
– Så jag började kolla möjligheterna,
berättar Anders. Försäkringsbolagen lovade
guld och gröna skogar. Jag köpte ett bussgarage som låg här och hyrde ett förråd
mitt emot järnvägsstationen. Men det tog
ett halvår innan vi fick vår första bil.
Det vände när det kom en ny skadereglerare till Länsförsäkringar. Han undrade om
Anders ville köpa deras bilar i Norrbotten.
Så småningom kom också de andra försäkringsbolagen.
– Jag har nog skolat upp ett 50-tal skadereglerare.
I dag har Norrbottens Bildemontering 25
anställda. Men från början var Anders ensam
och gjorde allting själv med lite hjälp av sin
pappa. Bilarna hämtade han på nätterna.
– Då var det inga poliser ute, det var väl
inte alltid man höll hastighetsgränserna.
På dagarna skrotade han bilar och svara-

de i telefonen.
– Jag hade två telefoner och pratade i
dem hela tiden.
Från början fanns det inget datasystem,
men Anders hade ett eget i huvudet.
– Hans hjärna arbetar hela tiden, säger
Marlene.
NÄR ANDERS FICK IN en bil, kom han ihåg
vad han sålt på den.
– Jag hade cirka 100 bilar på gården och
visste exakt vilka delar jag sålt och vilka
som fanns kvar. Den första bilen jag köpte
var en Volkswagen 1600 som hade gått 91
mil. Jag kommer fortfarande ihåg hur det
smällde och rök när jag skrotade den.
Så småningom köpte Anders förrådet
mitt emot järnvägsstationen.
– Och jag köpte även järnvägsstationen
och Skogsbruksskolan med fem byggnader
och 13 hektar mark. Totalt har vi 30 hektar
mark.
Anders jobbade hela dagarna fram till
halv sex när han hämtade Marlene på apoteket, där hon jobbade som apotekstekniker.
– Vi tog en korv i korvkiosken och körde
sedan till Korpilombolo, Piteå eller Kalix
och hämtade bilar. Det var 30 mil enkel

resa. När jag blev trött lade jag en bamyl
under tungan och då piggnade jag till och
kunde köra tio mil till. Det var bra att kunna utnyttja nätterna. Jag behöver inte sova
så mycket. Dessutom hade jag ju inget val.
Anders pappa hämtade lite bilar i närheten, men annars var det Anders som hämtade bilarna runt om i Norrbotten.
– Nog har han blivit sliten av allt jobb,
säger Marlene.
Grannarna sov när Anders åkte till jobbet och de sov när han kom hem.
1979 började Anders bygga de nuvarande
lokalerna.
– Jag köpte området på 11 000 kvadratmeter, där var en fotbollsplan och jag fick
köpa det om jag byggde en ny fotbollsplan.
Vi byggde på nätterna jag och snickaren.
När det stora kupolförrådet stod klart,
blev det en vinter med ovanligt mycket snö,
till och med för Norrbotten. Då rasade hela
kupolen.
– Alla 13 bågarna och fönster blev bara
skrot. Det stod i tidningen och frun till en av
tjänstemännen på Länsstyrelsen såg det. Vi
hade gått i realskolan tillsammans och hon
sa till sin man: ”den där Anders Jansson är en
jättetrevlig kille, ni måste hjälpa honom.” Vi
fick nog hjälp med cirka 70 procent av kostnaden som ett avskrivningslån, men försäkringsbolagen betalade nästan ingenting.
Så småningom kunde Anders börja anställa personal och demonteringen har byggts ut
allt eftersom verksamheten har vuxit.
– Verkstaden har vi byggt ut hela tiden.

Försäkringsbolagen sa att de som investerar
blir kvar. Så det har vi gjort. Och vi fick då
alla försäkringsbolag. Jag har alltid varit
stor i käften och på mötena med SBR och
försäkringsbolagen sa jag alltid ”jag är bäst
och om någon annan är bättre i morgon, så
är jag bäst igen dagen därpå”. Men att vara
bäst har alltid varit min strävan. Det har
väckt avundsjuka ibland, men det är inte så
mycket att göra åt. Svartsjuka och avundsjuka är sjukdomar som inte går att bota.
ANDERS FÖRSÖKTE ALLTID VARA ledig på
helgerna. Då åkte hela familjen till stugan i
Lomträsk, där flickorna fick köra snöskoter.
– En gång bröt jag mitt knä när vi åkte
skoter, jag satt bakom Sara och busade lite
så mitt ben fastnade på en iskant. Läkarna
sa att jag måste bli inlagd, men jag var ju
tvungen att åka till kontoret och prata in
ett meddelande på telefonsvararen. På
måndagen när jag kom tillbaka till lasarettet var knät så svullet att de inget kunde
göra. Då hade jag sådan tur att min svåger
kom och hälsade på. Han kunde köra mig
till jobbet. Det var ju svårt att gå, men jag
kunde svara i telefonen och ha benet på en
stol. När det var dags att ta av gipset blev
läkarna förvånade för alla muskler var kvar.
Jag satt och tränade benet hela tiden.
En annan gång ramlade Anders ner från
taket i fjällstugan och knäckte ryggen.
– Johanna satt och ritade vid köksbordet
och sa ”jag tror pappa ramlade ner från taket,
först kom stegen och sedan en svart klump”.

TROTS ALLT hade Anders tur.

– Läkarna sa att det handlade om millimeter, berättar Marlene. Några millimeter
till och han hade inte klarat sig.
När Anders föddes hördes inte hans
hjärtslag och han nöddöptes. Men det dröjde till han var sex år innan han fick veta att
han har hjärtat på höger sida.
– Men jag har i alla fall ett hjärta, skojar
han. Först 1970 fick jag veta att jag är helt
spegelvänd, jag har blindtarmen på vänster
sida. Ett helt gäng med professorer följde
mig under en hel dag och de röntgade mig
från alla vinklar. När jag senare fick problem med ämnesomsättningen fick jag reda
på att man fick ta max 9 plåtar under ett år
för strålningsrisken. På mig tog de 78.
På den här tiden var det ett fåtal, cirka 1
på 1 miljon människor, som hade organen
spegelvända i kroppen.
– Amerikanska forskare bjöd 250 000
kronor för kroppen, säger han. Jag skulle få
pengarna direkt och de skulle få kroppen
när jag dog. Men jag tänkte att de kanske
tänkte mörda mig för att få kroppen snabbare, så jag tackade nej.
Branschen har genomgått en stor förändring under de år som Anders Jansson
har varit verksam i den.
– Mest handlar det ju om miljöarbetet,
säger han. Vi har försökt ligga i framkant
och vi byggde vår miljöstation redan 1998.
Anders ska fylla 70 år, men han jobbar än.
– Jag tycker ju att det är kul att jobba,
säger han. Det är därför de inte få hem mig.
Men i dag jobbar jag bara halvtid, jag börjar klockan nio och jobbar till halv fem. Å
andra sidan tar jag inte ut någon lön, så jag
är billig arbetskraft. ❂
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Utveckling
surf och med fria interna samtal) i kombination med en extra
stöttålig mobiltelefon.
Kan vi se hur mycket inkommande, missade, besvarade
samtal vi har, svarstider på
grupper och anknytningar?
Kan vi enkelt få rapport på
detta?

Vi förstår att denna funktion är
mycket viktig i er bransch. Vi kan
leverera de rapportmallar ni efterfrågar. Rapporten mailas i färdigt
utförande exakt vid den tidpunkt
eller tidpunkter ni önskar. Ni kan
alltid själva ta ut rapporter. Rapporterna kan sedan exporteras till
Excel etc. Många använder rapporterna för uppföljning samt för
personalplanering – om det vissa
tider behövs mer personal.

NYTT RAMAVTAL

RÄTT telefoni kan öka intäkterna
En molnbaserad telefoni underlättar arbetet på företaget, gör
vardagen mindre stressig för de anställda och ökar både kundnöjdheten och intäkterna. Det säger Henrik Lindblom, säljare på
Weblink IP Phone, företaget som har tecknat ramavtal med SBR.

WEBLINK IP Phone AB har sedan starten

2004 vuxit och har i dag kunder över hela
världen. Med sin egen telefonplattform
levererar man molnbaserad telefoni,
SIP-anslutningar och mobiltjänster tillsammans med tjänster som callback, samtalsstatistik och konferenssamtal.
– Tack vare vår egen telefonplattform kan
vi erbjuda kostnadseffektiv och stabil telefoni
med snabb support, säger Henrik Lindblom.
Sedan SBR tecknade ramavtal med
Weblink, har Henrik fått in ett antal frågor
från SBRs medlemsföretag. Här är några
av frågorna med svar:

Vi har en egen telefonväxel på plats
hos oss idag, vad är skillnaden?

Först och främst, finns det reservdelar att få
tag på? Finns det begränsningar i hur
många telefoner/anknytningar och linjer ni
kan ha i systemet. Har ni ett dyrt serviceavtal, har ni en dyr linjeanslutning, har ni
problem med att det går sönder kort i systemet, har ni problem med ständigt åter18
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Via ett webbgränssnitt kan ni
enkelt administrera systemet
själva, till exempel ändra (byta)
användare i svarsgrupper, spara
ljudfiler och ändra svarsmeddelanden etc.

kommande åsknedslag – dessa saker behöver ni inte tänka på i en molntjänst.

Om vi inte hinner svara,
erbjuder ni någon funktion så
att kunderna ändå upplever
bra service och vi inte tappar
dem?

Alla traditionella funktioner som man
är van vid i ett telefonsystem, finns de?

Samtliga traditionella telefonfunktioner
och fler därtill ingår i grunden för en fast
månadskostnad.

Vilka typer av telefoner kan vi använda?

Ni kan individuellt välja den typ av telefon
som passar bäst (fast telefon, mobil, bärbar
DECT-telefon med bas för täckning, telefon på dator, så kallad softphone). I mobil
samt softphone har ni även information om
vilka som är inloggade i era svarsgrupper, ni
ser alla kollegor i realtid och kan:
• Enkelt koppla samtal
• Hänvisa
• Se inkommande samtal
• Plocka samtal i kö.
Ni kan också använda telefoner i kombination, exempelvis fast telefon och mobil
(fungerar som en enhet).

I nuvarande system måste vi
alltid ringa vår leverantör
som på plats måste göra förändringar, detta driver kostnader och kräver planering
från vår sida, hur ser detta ut
i Ert system?

Henrik Lindblom.

Erbjuder Ni bra, stöttåliga mobiltelefoner som kan ersätta våra befintliga
DECT-telefoner?

Många kunder önskar ersätta bärbara
DECT-telefoner med mobiler, främst
beroende på att man inte är nöjd med täckningen (det är svårt att täcka upp stora
områden, främst utomhus) eller att man
har problem med ständigt trasiga
DECT-telefoner. Vi har tagit fram ett av
marknadens billigaste abonnemang (utan

Vi erbjuder CallBack-funktion
där kunden får möjlighet att bli
uppringd på det nummer man
ringer in på alternativt annat
nummer. Ni ser samtlig information i webbgränssnittet och
kan ringa tillbaka när ni får möjlighet. Notering finns i webbgränssnittet där kollegor ser vem
som hanterat ärendet. Önskar ni
istället att inringande noterar
registreringsnumret på bilen, kan
givetvis även detta anges.
Vi har önskemål om funktioner
som andra leverantörer sagt
nej till, kan Ni leverera detta?

En stor och väsentlig fördel vi
har är att vi själva utvecklat vår
egen plattform. Detta innebär
att vi inte behöver kontakta
extern utvecklare för att ställa
frågan. Beroende på vad som
efterfrågas, har vi stora möjligheter att leverera det ni efterfrågar.
Kan man ha ”all telefoni” hos
Weblink – plattform,
mobil-abonnemang, hårdvara, service och support?

Vi erbjuder ett helhetskoncept
inom telefoni, egen plattform,
mobilabonnemang, hårdvara,
service och support.

Alloljepannor
DYR
UPPVÄRMNING?
Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!
Alltid 100% förbränning av alla oljor.
VARMLUFTSPANNOR
med t ex alloljebrännare
fr 25–700 kW, 17 modeller

Vi har verksamhet på era olika orter, levererar Ni över
hela landet? Kan Ni erbjuda
en rikstäckande service och
support?

Weblink IP Phone erbjuder ett
rikstäckande återförsäljarnät
från Kiruna i norr till Ystad i
söder. Detta innebär att det alltid finns certifierad personal
som kan erbjuda leverans, service och support. Vi kan så gott
som alltid erbjuda en kontakt i
ert närområde.

Tyska

arbetshäs

tar

VATTENBURNA PANNOR
med t ex alloljebrännare
fr 14–200 kW, 8 modeller

Har Ni levererat system till
våra kollegor i branschen och
har ni då gjort några specialanpassningar som underlättat deras dagliga verksamhet?

Vi har fått förtroendet att leverera flertalet system till företag
inom Atracco. Vid en av våra
referensanläggningar, fick vi förfrågan om vi kunde visualisera
översyn över samtliga svarsgrupper, köer och antal inloggande
kollegor på flertalet stora
TV-skärmar för att få det så
överskådligt som det bara går.
Via Weblink Wallboard kunde
vi på ett mycket bra och överskådligt sätt erbjuda det som
efterfrågades.
Alla är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, där vi kan berätta hur
vi kan hjälpa ert företag att förenkla er telefoni och ert dagliga
arbete. ❂

AEROTEMPRAR
fr 13–100 kW
16 modeller

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR
fr 15–1500 kW, 15 modeller

Alloljebrännare-kit kompletta med pump och filterpaket.
För alla förekommande pannor. Även i ”villa-modell” 14–19 kW.

www.alloljepannor.se | tel: 08-410 402 44

Reportage ❂ Plast

SÅ TOG PLASTEN
De första plasterna skapades för att rädda miljön.
Efter 150 år är de i stället ett hatobjekt.
Här är plastens spännande historia.
Av Mikael Jägerbrand

OM DU VAR miljövän under decennierna
kring förra sekelskiftet så var det ingen
tvekan om vilket material du skulle
använda – det var plast som gällde.
Genom att köpa dåtidens plast, celluloid, räddade man livet på både elefanter
och sköldpaddor.
Det var också för att hitta en ersättning för elfenben som materialet först
skapades.
Under 1860-talet rådde det biljardfeber i USA, alla som var något skulle ha
ett eget biljardbord i hemmet. Bollarna
gjordes av elfenben, framför allt uppskattades produkterna från Ceylon (Sri Lanka) vilket gjorde
att 1000-tals elefanter dödades.
Men en affärsman upptäckte att spelet hade en stor nackdel, biljardbollarna rullade lite slumpmässigt. Det här
berodde på att det i elfenben finns små luftbubblor.
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En belöning på 10 000 dollar utlystes
därför till den som kunde skapa ett rullsäkert alternativ.
Entreprenören John Wesley Hyatt fixade en lösning, men det krävdes hans
yttersta uppfinningsförmåga och mycket
arbete. Efter ett experiment under våren
1869 fick han till slut fram ett vitt material
som hade ”samma konsistens som skoläder”. Det gick att forma men blev hårt som
glas när det värmdes.
Vad Hyatt skapade för ganska exakt
150 år sedan var den första framgångsrika
plasten.
Man kan till och med kalla det här för den första bioplasten eftersom det som användes vid produktionen hämtades
från naturen; cellulosa från bomull, syra, alkohol och kamfer. Det är nästan samma ingredienser som används i en helt
annan produkt – bomullskrut (cellulosanitrat).

ÖVER VÅRA LIV
(OCH BILAR)
TIDIGARE HADE FLERA försök gjorts där man använt nästan

samma ingredienser. Till exempel skapades materialet collodion 1848 och användes som plåster och i början av 1860talet användes materialet parkesin till regnkläder. Den
magiska ingrediensen som gjorde Hyatt världsberömd var
kamfer.
Märkligt nog verkar det som om han aldrig tog emot den
stora belöningen, något som förbryllat historiker och forskare.
Anledningen kanske är att uppfinningen drog in pengar
ändå. Under en kort tid såldes tusentals biljardbollar. Tyvärr
upptäckte kunderna att de hade en nackdel. Eftersom de
hade samma ingredienser som bomullskrut så uppstod hög-

ljudda smällar vid en bra träff. En nackdel i den amerikanska vilda västern.
– Jag bryr mig inte om smällarna, men varje gång två bollar krockar så drar alla i rummet sin pistol, berättade en
saloonägare i Colorado till sin lokala tidning.
De första månaderna kallades det nya materialet för xylonite men redan 1870 fick det namnet celluloid, ett namn
som fortfarande används.
På den här tiden användes elfenben inte bara till biljardbollar, utan även till kammar, smycken, hårdprydnader, pennor, smyckesskrin och bestickhandtag. Den nya plasten
ersatte så många av de här produkterna att den ofta kallades
”syntetiskt elfbenben” eller ”ivorine”.

» Celluloid har gett elefanten, sköldpaddan
och korallreven andrum i sina naturliga miljöer «

→
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» I dag när plasten framställs som det
största miljöhotet någonsin är det svårt för
många att tänka sig att det under plastens
första 100 år var helt tvärtom. »

Genom att köpa dåtidens plast, celluloid, raäddade man livet på elefanter.

En av fördelarna med celluloid var att den gick att färga.
Det var därför lätt att ge den samma mönster som både
elfenben, marmor, granit eller koraller.
I sina reklambroschyrer framhävde Hyatt celluloiden som
en miljöprodukt:
”Celluloid har gett elefanten, sköldpaddan och korallreven andrum i sina naturliga miljöer och det kommer inte
längre att vara nödvändigt att skövla jorden i jakten på
material som blir allt sällsyntare.”
Produkter som gjordes av celluloid gjorde kanske att man
slapp leta upp elefanter i exotiska djungelområden, men
det var ändå mycket arbetskrävande. Allt som tillverkades
måste putsas och slipas. Celluloid var också extremt brandfarligt. I fabrikerna tvingades man ofta arbeta under ett
ständigt regn från duschar för att hindra att produkterna
fattade eld.
Celluloid var extremt brandfarligt och i fabrikerna
tvingades man arbeta under duschar.
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Uppfinnaren Leo Baekeland

I BÖRJAN AV 1900-talet kom ett nytt och supersäkert material som konkurrerade ut nästan alla prylar som tidigare
gjorts av celluloid. Det finns bara en produkt i dag som
fortfarande tillverkas av celluloid – bordtennisbollar.
Det nya materialet var den första helt syntetiska plasten,
bakelit, som skapades år 1907 av uppfinnaren Leo Baekeland.

delen på att det nu för första gången blev möjligt att skapa
nästan vilka former som helst – i valfri färg.
Ännu större frihet fick formgivare 1933 då man upptäckte en metod för att kunna göra plast av gasen eten.
Det här var en restprodukt som brändes i oljeraffinaderierna. I dag görs 150 miljoner ton plast av eten, framför allt
polyeten.

BELGAREN HADE EMIGRERAT till USA och blev miljonär på

TROTS PLASTENS ANVÄNDBARHET så dröjde det till andra

ett fotopatent han sålde till Kodak. Med hjälp av pengarna
blev han en tidig bilentusiast.
Snart upptäckte han att det inte fanns något bra isoleringsmaterial för bilens elledningar. Man använde det exotiska materialet schellack, ett harts från sköldlöss. Det tog
ett år för 15 000 löss att producera ett kilo schellack.
Baekeland började experimentera med fenol, en syra som
görs av koltjära. Han testade flera olika blandningar, och
utsatte dem för värme och tryck.
Till slut hade han skapat bakelit, ett material som inte har
några molekyler som finns i naturen. Han fick patent för sin
uppfinning i december 1909 och kallas i dag för ”plastens
fader”.
Bakelit har fördelen att vara flytande tills den utsätts för
värme. Det här gör den perfekt för massproduktion. Den
kan också gjutas till nästan vilken form som helst, allt från
några millimeter breda rör till hela kistor.
Det nya materialet var värmetåligt och ledde inte heller
elektricitet. På 1910-talet producerades tusentals olika produkter av bakelit, allt från radioapparater och telefoner till
ångrör och elkontakter. Man gjorde till och med smycken
och leksaker av det färgglada materialet.
Att art deco-stilen blev så framgångsrik beror till största

världskriget innan produktionen bokstavligen exploderade.
Bristen på metall och gummi gjorde att man i framför
allt USA satsade på krigsplast. Man producerade allt från
fallskärmar och rep till bazookas och granatkastare. Plast
användes till och med när man skapade de första atombomberna.
Direkt efter kriget såg man fram emot en framtid där billig
plast kunde ersätta produkter som gjordes av dyrare material
som metall och trä.
Chefen för en stor plastutställning sade till och med:
”Inget kan stoppa plasten.” Han hade fel.

På 1960-talet upptäckte man att den stora fördelen med
plast, dess oförstörbarhet, inte var så bra för miljön. De stora larmen kom när plast upptäcktes i haven och när djur
skadades och dödades.
I dag när plasten framställs som det största miljöhotet
någonsin är det svårt för många att tänka sig att det under
plastens första 100 år var helt tvärtom. Plasten användes för
att rädda världens mest hotade djur och den skapade rättvisa genom att det blev möjligt för den fattigare befolkningen
att köpa billiga produkter.
Det som kan rädda materialet är att den fossila plasten
ersätts av bioplast.
Plasten har fortsatt chansen att bli ett miljömaterial,
framför allt i bilbranschen. Genom att tillverka fordon av
plast reduceras vikten, vilket sparar in bränsle (eller el). Plast
gör också fordonen säkrare vilket sparar människoliv. ❂

→
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De 8 vanligaste plasterna i bilar
Det finns tusentals olika plaster men många passar inte för användning i fordon.
Här är lite information om de 8 vanligaste plasterna som används i våra bilar.
Av Mikael Jägerbrand
ABS – 31 %

Egenskaper: Låg vikt, bra hållfasthet,
bra ytfinish.
Plasten har fått sitt namn från de
tre huvudingredienserna; akrylnitrit,
butadien och styren. Dess egenskaper
varierar beroende på mängden av de
olika ämnena.
ABS-plaster används till en stor del
produkter du har i hemmet, till exempel köksredskap, dammsugare, datorer och telefoner. I bilar används den
framför allt till olika inredningsdetaljer,
till exempel instrumentpanelerna.
Plasten används nästan uteslutande
inomhus eftersom den blir spröd om
den utsätts för UV-ljus.
ABS-plaster går oftast att återvända
med 99 procents renhet.

Polyamid – 31 %

Egenskaper: Stabil och hållfast, värme- och vattentålig.
Det här är samlingsnamnet på många
varierade plaster. Nylon är den mest
kända, och används framför allt i klädsel och bilbälte. Nylon används också
ofta som packningar samt kullager och
andra motordelar.

Polyacetal – 10 %

Egenskaper: Tålig, hård och klarar
kyla.
Plasten är rätt okänd under sina

kemiska namn polyoximetylen eller
polyacetal, oftast används i stället
kemiföretagens varumärken för sina
produkter.
Polyacetal används framför allt för
viktiga teknikdelar som små kullager, fästen, knivhandtag, knappar,
gångjärn och lås.

Polykarbonat-ABS – 7 %

Egenskaper: Hård, värmetålig, lättproducerad, lättfärgad.
Det här är en blandning av två olika
plaster, polykarbonat och ABS. Resultatet är ett material som blir hårdare
och tåligare. Används både som skal
till mobiltelefoner, ficklampor och bärbara datorer. I bilar används plasten
för till exempel handskfack, mittenkonsoler och insidan av dörren. PC-ABSplaster används också för exteriören i
takräcken och spoilers.

Akrylplast – 7 %

Egenskaper: Genomskinligt, tåligt.
Plasten har egentligen det långa namnet polymetylmetakrylat och förkortas
oftast PMMA. Men det är nog allra mest
känt under produktnamnet plexiglas.
Akrylplast används som ersättning
för vanligt glas. Både strålkastarglas,
baklyktor och skydden framför mätarna i instrumentpanelen, kan göras av
akrylplast.

Polypropen – 6 %

Egenskaper: Hållfast, färgbar, okänslig
för olja/lösningsmedel.
Plasten polypropen/polypropylen
används till rätt spridda bildelar.
Bland annat som kofångare, kabelskydd och mattfibrer.
Användningen av polypropen begränsas av att den både är känslig för kyla
och värme.

Polybutylentereftalat – 5 %

Egenskaper: Hållfast, värmetålig,
håller formen.
Förkortningen för plasten är PBT
och den är en typ av polyester. I bilar
används den framför allt som kabelskydd och kontaktdon, men i fiberform
även i stolklädsel. Den kan också
användas som kofångare om lacken
innehåller UV-skydd.

Polykarbonat – 4 %

Egenskaper: Hållfast, vädertålig
och håller formen.
Är en genomskinlig plast som är
nästan identisk med plexiglas/akrylglas. Men polykarbonat har mycket
större hållbarhet och används därför
ofta som hjälmvisir, fönster i flygplan
och maskinskydd.
Plasten används som strålkastarglas
och i vissa kofångare.

Källa: Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik

Ordet plast är rätt nytt
Ordet användes redan i antikens Grekland, men betydde då något helt annat. Vår moderna betydelse av ”plast”
dök inte upp förrän på 1950-talet.
I dag använder vi ordet mer än någonsin. I Storbritannien har man till och
med utsett ”plast” till årets ord 2018.
Men det sätt vi använder ordet på
är rätt nytt.
Du hade kunnat prata om ”plast”
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med någon i antikens Grekland eller i
medeltidens Sverige men för dem så
betydde det något helt annat.
För grekerna var ”plastikos” eller
”plassein” något som var ovanligt
formbart och därför var plastiskt eller
kunde gjutas. Ända sedan dess har
”plastisk” varit ett begrepp i konstvärlden som faktiskt används än i dag.
I slutet av 1800-talet så var det
”celluloid” som gällde vid beskrivningar av plastprodukter, när man inte

kallade dem ”franskt elfenben”.
Ett annat ord som länge var en synonym till plast var den nyskapande
produkten bakelit som kom i början av
1900-talet.
Det dröjde ända tills 1950-talet innan
man började prata om att något ”var
gjort av plast”.
Märkligt nog är många plastprodukter extremt hårda och stela, alltså
så långt från ordets ursprung (”formbar”) som det går att komma.

Industriell återvinning
behövs också för bioplast
Målet med bioplast har länge varit att den ska
kunna läggas i bostädernas kompost.
Men ny forskning visar att industriell återvinning
kommer att behövas i många år till.

DE SENASTE ÅREN har allt fler bioplaster tagits fram som ett miljövänligt alternativ
till vanlig plast.
Men hur bra bryts de nya materialen egentligen ner?
Enligt ny forskning som presenteras i tidskriften Environmental Science &
Technology, så krävs det industriell kvalitet på komposteringen för att lyckas.
Man testade 15 olika bioplaster och blandningar, placerade dem sedan i en rad
olika miljöer, bland annat ute i naturen, i vatten och en stor kompostanläggning.
Bara två av materialen bröts ner helt i vatten eller jordkompost. Däremot så
klarade en industriell anläggning av alla de 15 testade materialen.
Forskarna konstaterar därför att bioplaster under överskådlig tid kommer att
behöva tas om hand när de lämnat konsumenten. ❂

Färgsortering är
snart det nya svarta

Snart kan plasten
från bilen bli batterier

Det är relativt enkelt att återvinna en
mängd plast – om man bara är säker
på vilken sort det är.
Nu kommer en ny generation robotar
som automatiskt kan sortera enorma
mängder plast, och storleken spelar
ingen roll.

Lite litium, lite gammal plast och en
mikrovågsugn.
Det är vad som behövs för att skapa ett
nytt superbatteri.

Hushållen kommer aldrig att lära sig
att sortera plaster, det finns helt enkelt
för många och likadana. Och att ha
personal som sköter sorteringen är dyrt
och tidskrävande.
Men nu kommer nya generationer
av robotar som blir allt snabbare och
bättre på att sköta jobbet.
Redan i dag kan robotar hos QCP i
Geleen, Holland, analysera 15 000 små
plastbitar i sekunden. En laser- eller
ljusstråle känner av färg och material,
med hjälp av en puff från tryckluft flygs
den snabbt i väg till rätt behållare eller
container.
Tekniken kommer bara att bli bättre
och bättre. Till slut kanske sorteringsrobotarna finns på plats redan i fordonen
som hämtar återvinningsmaterialet.

Snart kan återvinningsanläggningarna
behöva köpa rejält stora mikrovågsugnar.
Genom att dränka plast i svavel och
sedan köra blandningen i en mikro, så
skapar man det perfekta materialet att
använda i litium-svavel-batterier.
Den här nya typen av batterier kan
lagra mycket mer energi än andra typer
av litiumbatterier. De är också billigare
att tillverka.
Nackdelen är att dagens varianter
enbart klarar ungefär 100 laddningar.
I tidskriften ACS Applied Materials and
interfaces presenteras nu forskning
som visar att med återanvänd plast
så kan man öka antalet laddningar till
över 200.
Vid testerna använde man helt vanlig
polyeten, samma som används i vanliga plastpåsar.

→
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Reportage ❂ Plast

PLASTENS INTÅG
I VÅRA BILAR
– ÅR FÖR ÅR
Plasten har tagit över mer och mer i våra bilar.
Här är årtalen då olika typer av plast hamnade i våra fordon.
Av Mikael Jägerbrand

Vindrutor av plast är FÖR säkra
2019 fyller den laminerade vindrutan 100 år. Men det kan dröja innan bilfönstren blir
helt plastiga. De är nämligen så säkra att de är förbjudna.
Av Mikael Jägerbrand
DE FÖRSTA decennierna gjordes bilarnas vindrutor av helt

vanligt glas. När det gick sönder bildades extremt farliga
skärvor. Det här gjorde att många bilister dödades även i
rätt blygsamma krockar eftersom de träffades av flygande
glas.
För att öka säkerheten började biljätten Ford att använda den nya uppfinningen laminerat glas under 1919.
En laminerad vindruta består av två glasskivor med en
tunn plasthinna emellan. Resultatet är att hela fönstret håller ihop när det går sönder.
De senaste åren har allt fler biltillverkare, bland annat
Toyota, Ford, Porsche, Audi och Fiat, börjat ta fram rutor

som är helt gjorda av plast. Fiat har också börjat använda
plast i bakrutor på vissa modeller.
Det som stoppat utvecklingen är att de flesta länder har
lagar och regler som är anpassade för glas. På många håll i
världen, bland annat USA, är plast förbjudet eftersom det
anses som för säkert. De flesta är så hårda att räddningstjänsten inte kan krossa rutan för att ta sig in i bilen. Det
finns också en oro att det blir svårt att ta sig ur ett fordon
om det hamnar under vatten.
För återvinningsbranschen är vindrutor av plast en fördel eftersom det är en krånglig process att behandla laminerat säkerhetsglas. ❂
UNDER DE FÖRSTA decennierna var det inte stor skillnad mellan en bil

Plasten som har räddat en miljon människoliv
Det har funnits säkerhetsbälten
längre än det har funnits bilar. Redan
i mitten av 1800-talet togs de första
patenten på den livräddade uppfinningen.
Då blev den ingen succé eftersom
hästvagnar inte körde särskilt fort.
Det var först på 1950-talet som
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våra bilar började utrustas med
det klassiska fem centimeter breda
nylonbältet.
Om du suttit i en äldre bil så vet du
att det här var en ganska tung och
stel säkerhetsutrustning.
Därför ersattes nylonfibrerna med
polyester i början av 1970-talet. Bilbäl-

tena blev då både lättare och mer
bekväma.
Enligt FN:s världshälsoorganisation
WHO så har bilbälten hittills räddat
livet på mer än en miljon människor.
Den som sitter i ett framsäte minskar
risken för en dödsolycka med 40-50
procent genom att dra på sig bältet.

och en hästvagn. Båda bestod till största delen av trä och tillverkades
oftast helt för hand.
Men i takt med att allt fler plaster blev tillgängliga så dök de också
upp i våra fordon.
Plastens låga vikt har bidragit till minskad bränsleförbrukning. Och
formbarheten gör att plast är rena drömmen för alla som jobbar med
bilarnas utformning och design.
Det här är ett nedslag i några viktiga årtal då nya typer av plaster började användas i bilar – eller då ett etablerat plastmaterial börjar användas
för en ny detalj.
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Reportage ❂ Plast
1919

1984

LAMINERADE VINDRUTOR

FÖRSTA MOTORN AV PLAST

Den mest osynliga plasten i våra bilar är den laminerade
vindrutan. Med hjälp av en tunn plasthinna mellan två glasskivor så slipper personerna i bilen dödas av flygande
glasskärvor. Redan 1919 började Ford utrusta sina bilar med
laminerade rutor, och inom några år beordrade Henry Ford
att alla bolagets fordon skulle ha den nya säkerhetsdetaljen.

1941
FÖRSTA KAROSSEN AV BIOPLAST

1885
FÖRSTA BILEN OCH BILDÄCKEN

Den första eldrivna bilen byggdes mellan 1832 och 1839
och de första bilarna med förbränningsmotor byggdes på
1860-talet.
1886 tog tysken Carl Benz patent på på en bil och betraktas därför av många som bilens uppfinnare. Den liknar mest
en trehjulig cykel och hade däck som bestod av ett tunt
lager kompakt naturgummi.
1910
INSTRUMENTBRÄDA OCH FÖRDELARDOSA AV BAKELIT

När man började tillverka produkter av
bakelit i början av 1910-talet så var det
rena drömmen för biltillverkare. Bakelit går att forma till nästan vad som
helst och är extremt värmetåligt. Det
blev snabbt populärt i instrumentbrädor och i fördelardosor. År 1937 så
fanns det fordon som hade över 200
olika delar skapade av bakelit.
1912
SYNTETISKA BILDÄCK

De första syntetiska bildäcken skapades i Tyskland i början av 1910-talet.
De var gjorda med hjälp av
ämnet dimethylbutadiene
men eftersom det här syntetiska gummit är känsligt
för syre så var däcken solida. I PR-syfte skänkte tillverkaren Bayer en bil
utrustad med de nya däcken till kejsaren Wilhelm II.
Han körde mer än 600 mil
och hyllade däcken eftersom han inte fick punktering. Först 1929 skapade kemisten Walter Bock det syntetiska gummi, SBR, som i dag dominerar däcktillverkningen.
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1932
SÄTEN STOPPADE MED SKUMGUMMI

Skumgummi uppfanns 1929 av kemisten E. A. Murphy.
Bara tre år senare hade Londons klassiska dubbeldäckare
börjat använda materialet till stoppning i sina säten. Flera
generationerna av T-Ford hade stoppning av djurhår som
doppats i naturgummi.
1939

TUTKNAPP AV ACETAT

Det amerikanska företaget
Willys-Overland är mest
kända för sin storsäljande
Jeep. År 1939 bytte de ut
materialet i den stora
knappen för signalhornet
som satt i ratten. I stället för zink började man använda en
plast som var baserad på acetet-fibrer.
1940

PLASTÖVERDRAG FÖR BILSÄTEN

De första plastskydden för bilsätena hette Saran, vilket också är
det populära namnet på den plast
som användes, polyvinylidenklorid. I marknadsföringen framhöll
man att Saran var lätta att glida
på med rumpan och att de skyddade sätena om man glömde
stänga bilfönstret. Överdragen
fanns i olika pastellfärger, men
man gjorde också en genomskinlig variant för den som ville visa
upp sina dyra lädersäten.

Världens första bil med en kaross av bioplast hade extrem
otur med lanseringen. Fords experimentbil var tillverkad av
bland annat sojabönor, majs och sockerrör. Den gräddvita
bilen lanserades i augusti 1941. Bara några månader senare
drogs USA med i kriget och ransoneringar stoppade alla
planer på produktion. Bilen hade tagit 12 år att ta fram och
vägde hela 400 kilo mindre än normalfordonet. Modellen
hade kunnat revolutionera branschen eftersom den skulle
ha varit billig att producera. Dess V8-motor var också
anpassad för bränsle gjort av hampa.
1946
FÖRSTA KAROSSEN AV GLASFIBER

På 1930-talet skapades världens första minivan, Stout Scarab. Den blev inte
någon succé eftersom
den kostade en miljon med dagens penningvärde. Efter
världskriget byggde
ägaren William Stout
en prototyp, Stout
Scarab Experimental,
med världens första kaross av glasfiber. Han körde själv sin
skapelse i över 40 000 mil innan den hamnade på museum.
Bara några år senare, 1953, blev glasfiber standard för karossen för Corvette.
1967
FÖRSTA PLASTBILEN

Prototypen K67 gjordes i samarbete mellan BMW och
plastjätten Bayer.
Den lanserades
som världens första plastbil, men
både motor och
växellåda var av
metall. Bilen hade
flera nyskapande
innovationer,
bland annat hade skumgummi byggts in i instrumentbrädan och var tänkt att fungera som en primitiv airbag.

Uppfinnaren Matti
Holtzberg började experimentera med plastdelar till
bilmotorer redan 1969. År
1985 skapade han motorn
Polimotor 2 som blev den
första plastmotorn som
användes i en bil. Både
motorblock, luftintag, kolvar
och övriga delar skapades av
amidplaster. Motorn sattes i
en Lola-racingbil och man
tävlade med den under två
år. Plast- och kemijätten
Solway började utveckla en egen variant av motorn 2015.
2010

VETESTRÅBLANDAD PLAST

Ford började använda
vetestrå i sina Ford
Flex-bilar 2010. Prylfacken i några av dörrarna tillverkades av en
mix av polypropen-plast och en femtedel vetestrå. Blandningen var möjlig tack vare forskare vid University of
Waterloo i Ontario som utvecklat nya metoder att behandla
stråna, en restprodukt i jordbruket.

2016
FÖRSTA 3D-PRINTADE
BILEN

Framtidens bil kan tillverkas lokalt av återanvänd
plast genom att skrivas ut i
en 3D-printer. Den första
3D-printade bilen är
modellen Strati som görs av
Arizona-företaget Local Motors. Den skapas på 44 timmar
genom att man lägger lager efter lager av kolfiberförstärkt
ABS-plast. Vissa delar hämtas från en Renault Twizy, bland
annat motor, batteri och hjul.
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Materialrapportering
De nya uppdateringarna i materialrapporteringssystemet
kommer att ge bättre
förutsättningar för de
aktörer som är seriösa
och följer lagen. Flera
materialmottagare och
bildemonterare har inte
uppdaterat sina kontaktuppgifter i systemet
och nås därför inte av
viktig information. Bildemonterare som inte
rapporterar till sin kommun senast den sista
februari riskerar böter
från sin kommun.

Demonterare
månadsvis
återvinning
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Kuusakoski: Oskar Stavrén
och Johan Holmgren
Stena Recycling: Anders
Sverkman och Jonas
Gustavsson
Skrotfrag: Paul Johansson
SBR/BilRetur: Michael
Abraham
BIL Sweden: Åsa Ekengren
och Anna Henstedt
Arbetsgruppen är öppen för
alla som vill engagera sig,
maila Åsa Ekengren. Arbetsgruppen pratar om principer.
Affärshemligheter och eventuella detaljer i processen
diskuteras inte.

95 %
BIL Sweden
Total info

hamnar på deponi. För att uppfylla bilproducentförordningen, måste demonteraren
kunna visa upp flödet för samtliga kollin
för arbetsgruppen, vilket kräver information från materialmottagarna. Rekommendationen till SBRs medlemsföretag är därför att göra en årlig översyn av både de
egna och materialmottagarnas uppgifter.
BIL SWEDEN sammanställer sedan de inrap-

porterade uppgifterna och skickar resultatet i en rapport till Naturvårdsverket, som
sedan i sin tur skickar allting till EU. På det
viset håller inte bara EU koll på att Sverige
uppfyller kraven på 95 procents återvinningsgrad. De svenska kommunerna, som
kan gå in registret, kan också se hur många
bilar demonteringarna har tagit emot och

hur mycket material de har skickat till
materialmottagarna.
– Det här främjar miljön, fri konkurrens
och att seriösa aktörer kan konkurrera på
lika villkor, säger Åsa Ekengren, teknisk
samordnare på BIL Sweden, som ingår i
den arbetsgrupp som bildats för att ta
fram riktlinjerna för en korrekt materialredovisning.
– Kommunerna kan lätt se om det material som bildemonterarna har lämnat till
återvinning är rimligt med tanke på hur
många fordon de har tagit emot under året.
Om man har tagit emot 150 fordon är det
till exempel inte rimligt om man bara har
lämnat tre kilo olja.
De bilåtervinnare som inte omhändertagit en enda bil under året förlorar sin aukto-

FAKTA
Arbetsgruppen för fordonsbranschens återvinning
består av:

1 mars

Bättre förutsättningar
systemet för materialav den uttjänta bilen återvinnas. Det kräver
ett kontrollsystem och det är det systemet
som nu ses över av BIL Sweden och Berg
& Ström tillsammans med en arbetsgrupp.
I Sverige rapporterar bildemonterarna
löpande in hur mycket material de lämnar
till materialmottagare. Bildemonterarna ska
redovisa ett antal olika materialkategorier,
till exempel hur mycket olja och hur många
katalysatorer de har lämnat och till vem.
Materialmottagarna, som tar emot
materialet från demonteringarna, behöver
se till att kontaktuppgifterna är aktuella
och också se till att uppgifterna om hur
materialet hanteras är aktuella, alltså hur
mycket som materialåtervinns, hur mycket
som energiåtervinns och hur mycket som

Kommunen

MATERIALREDOVISNING.SE

Av: Agneta Trägårdh

ENLIGT EU-DIREKTIVET måste 95 procent

Demonterare
årsvis
återvinning

Naturvårdsverket

EU

Endast BIL Sweden och
programmerarna på BOSAB
ser de procentsatser som
mottagaren har angett
i systemet gällande hur
materialet hanteras.

med nya uppdaterade
rapportering
risation. De som inte bedriver någon verksamhet ska inte ha någon auktorisation.
Alla auktoriserade bilåtervinnare har en
profil i systemet, men inte alla har aktiverat
sin profil.
– Från branschens sida uppmanar vi
kommunerna att fråga efter de här rapporterna som en del av tillsynen, säger Åsa
Ekengren.
För bildemonteringarna kan rapporteringen till kommunen vara enkel eftersom
de lätt kan dra ut sin rapport från systemet
i en Excelfil, som de sedan kompletterar
med kommentarer i respektive materialkategori. På hemsidan finns lathundar som
förklarar mer.
Det är viktigt att alla uppgifter i systemet
är korrekta. Cirka 100 materialmottagare

har fått mail om att de ska uppdatera sina
uppgifter och komma in med bland annat
verksamhetstillstånd. Hittills är det bara
åtta som har följt uppmaningen. Nu har de
till den 7 december på sig att komma in
med kopia på verksamhetstillstånd, därefter
får de status ”ej godkänd materialmottagare” i systemet.
– JAG VILL UPPMANA alla bildemonterare
att efter den 10 december kontrollera vilka
materialmottagare som är godkända i systemet, och om ni då saknar några mottagare så prata med dem snarast, säger Åsa
Ekengren. Om det kommer ansökan från
50 materialmottagare i februari kommer
det inte att hinnas med, det här behöver
vara ett löpande arbete. Det finns många

duktiga återvinningsföretag i Sverige. Med
det här rapporteringssystemet ser vi till att
de schysta företagen överlever, att det är
konkurrens på lika villkor och transparens
utan att integriteten blottas.
Den mottagare som inte vill lämna
underlag till rapporteringssystemet för bildemonterare i Sverige, kommer inte heller
att finnas med på materialredovising.se.
Att finnas som godkänd mottagare i systemet innebär att bildemonterare ser att
mottagaren är godkänd för att hantera
material. Om en mottagare inte vill bistå
med uppgifter i systemet, eller uppvisa
eventuella intyg/tillstånd/certifikat, så
rekommenderar branschen bildemonteraren att använda en annan mottagare som
finns godkänd i systemet. ❂
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Materialrapportering
BRANSCHENS KRAV PÅ FÖRETAG SOM ÄR MOTTAGARE AV MATERIAL FRÅN ÅTERVINNARE

Bonus för SBR's medlemmar! 500 kr extra per ton hela
2018. Ring oss idag!
-Fria batterilådor.
-Fri transport.
-Betalt direkt.
Alltid Sveriges bästa deal på blybatterier.
Skärmdump från hemsidan.

Det är arbetsgruppen som beslutar om en mottagare
blir godkänd enligt de kriterier som finns listade
i dokumentet som ligger på hemsidan (bild ovan)
http://materialredovisning.se/Info. Kriterierna är:
1. Verksamhetstillstånd från Länsstyrelsen som beskriver vilka material och vilka mängder företaget/anläggningen får omlasta/hantera/behandlar/upparbeta.
Dokument skickas in digitalt till BIL Sweden.
2. Oberoende kontroll miljö/kvalitet. Demonteraren
kommer att se om mottagaren uppfyller denna punkt,
dvs om mottagaren har intyg/certifikat från oberoende
tredjepartskontrollant gällande kontroll av miljö/kvalitet. Intyg av branschcertifiering eller ISO-certifiering
godtas. Intyget kan komma från Norske Veritas, EMAS,
etc. Detta certifikat uppdateras minst vart tredje år av
ett för företaget oberoende kontrollorgan.
Dokument skickas in digitalt till BIL Sweden för de
företag detta gäller. De som uppfyller denna punkt
behöver inte skicka in underlag för punkt 3.
3. Mottagaren ska beskriva processen för egenkontroll enligt SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 2011:22). Dokument skickas
in digitalt till BIL Sweden.
4. Mottagaren skall uppvisa tillstånd/certifikat/intyg/
liknande för respektive materialkategori man önskar
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stå som mottagare av. Dessa skall alltid skickas in till
arbetsgruppen vid ansökan. Mottagaren skall också
inkomma med dessa vid förfrågan av arbetsgruppen.
Dokument skickas in digitalt till BIL Sweden för vissa
kategorier.
5. Mottagaren skall följa lagar och förordningar
enligt bilaga 1.
6. Enligt avfallsförordningen (54§) ska den som bedriver
en verksamhet med återvinning eller bortskaffande
som är tillstånds- eller anmälningspliktig, föra anteckningar om varifrån avfallet kommer, hur materialet
hanteras och var avfallet lämnas när det återvinns
eller bortskaffas.
7. Samverka för ökad återvinning, samt kunna redovisa
på vilket sätt materialet sänts vidare till annan mottagare. Ett exempel är att ha en processbeskrivning för
sin verksamhet.
8. Samverka för ökad återvinning, samt vid behov kunna
redovisa på vilket sätt respektive materialkategori har
omhändertagits och hur man når återvinningsmålen.
9. Arbeta för att återvinningsmålen på 95 %
från uttjänta fordon uppnås.
10. Revision hos mottagare kan förekomma.

Ett smart val
för dig och miljön.
Vi har begagnade bildelar till rätt pris och med garanti!
Kontakta oss på 0612-124 20 eller www.ådalens.se

Kontaktinformation
info@batteripengar.se
010-58 55 00
Batteripengar drivs av Human Factor AB

Ett m

edle

Berg&Ström
System AB

msä

gt fö

retag

Aktuellt från

I ständig utveckling ...
Vi utvecklar kundanpassade datasystem
för företag med speciella önskemål!
Fenix 5 är framtiden och är installerat
hos ﬂer än 60 bildemonteringsföretag och
används på över 700 arbetsstationer

Hjärtat i hela det system
som gör att du som bildemonterare
har hundraprocentig kontroll och
att dina kunder snabbt och enkelt
hittar delarna de söker är den
centrala databasen Orion.

Kontakta oss på 0141-702 10
eller www.fenix5.se

Systemet säkerställer
realtidssynkronisering med
andra bildemonterare,
aktuell försäljning etc.
Dessutom möjliggör tekniken
en lång rad nya verktyg och tjänster
som underlättar din vardag
och ökar effektiviteten och
därmed lönsamheten
i din verksamhet.

BO ERICSSON, VD

Branschen oro över oklara
regler om e-fordon
I DAGARNA TVÅ har forskningsinstitutet

RISE bjudit in fordonsbranschen, Volvo,
Scania, Dafo, Fogmaker, SFVF m fl för
att diskutera vad som händer om ett
e-fordon och dess batteri skadas. Det
finns väldigt många frågor, men få svar så
här långt. Hur ska man hantera ett skadat
e-fordon? Om ingen varningslampa för
batteriet ger en felsignal men fordonet
har utsatts för 10G så en pyrotekniks
laddning har utlösts, är då batteriet ok?
Hur många verkstäder känner till att
utgångpunkten om en pyrotekniks laddning (airbag exempelvis) har utlöst är
att batteriet är skadat? I det läget bör
e-fordonet transporteras och förvaras på
ett speciellt sätt. Skälen är att när batteriet
är skadat kan det självantända. Hur många
kontrollerar då med generalagenten för
bilmärket om de har några regler för hur
en bildemonterare ska hantera fordonet?
Vad ska en bärgare beakta när de transporterar ett e-fordon? Det är minst sagt
olämpligt att parkera ett skadat e-fordon
inne i ett garage. E- fordonet bör alltid stå
utomhus minst tre veckor, och säkerhetsavståndet bör vara minst sex meter från
andra fordon, hus eller brandfarliga varor.

Vad ska vi göra om det börjar brinna i ett
e-fordon på en bildemontering? Är röken
från en batteribrand farlig? Åt vilket håll
”sprutar” elden vid en batteribrand? Svaren
på dessa frågor är, ja röken är inte bra att få
i sig. Dessutom kan det leda till explosion
av batteriet. Rekommendationen är att
utrymma bildemonteringen omedelbart
och kontakta Räddningstjänsten.
MÅNGA FRÅGOR OCH nu ska vi arbeta

fram fler svar baserat på de risker som finns.
SFVF har avslutat en undersökning bland
28 fordonsbranschföreningar inom EU.
Alla verkar lika överraskade över frågeställningen och endast ett land har börjat arbeta
med frågorna inom EU. Samtidigt kan vi
vara glada att RISE har startat Vinnova-projektet och att vi får vara med. Mina
kollegor i EUs branschföreningar vill ha
löpande information om vårt projekt och
om vilka rekommendationer vi kommer att
ge. Utvecklingen går fortare än lagstiftning,
regelverk och föreskrifter kan vi konstatera.
Idag finns det inget dokumenterat släckningssystem och det är något vi tittar på
också. Det som har testats så här långt är
mindre bränder med Litiumbatterier med

en eller endast ett fåtal celler. Nu ska vi testa släckningar med avsevärt fler celler eftersom vissa e-fordon har 7 000 celler. Om
temperaturen överstiger 200 grader, som
den gör vid en brand, finns risk för termisk
rusning. När man går in och läser på datasäkerhetsblad om Litiumbatterier förstår
man att det här är viktigt att ha kunskap
om även på en verkstad, bildemontering
och bärgare förutom för blåljuspersonal.
Börjar ett e-fordon brinna ute på en verkstadsparkering eller inne på en verkstad
gäller det att vi har kunskap om vad vi ska
göra. Den enklaste och bästa rekommendationen är: utrym lokalen, se till att ingen är i
närheten av rökutvecklingen (lägg på ytterligare 50 meter i skyddsavstånd) och ring
112. Det är mycket viktigt att vi har rätt
kunskap och beaktar risker på verkstäder.
Generellt sett är e-fordon väldigt säkra,
men om e-fordonet är skadat är risken
uppenbar att för kortslutning och brand.
ATT SFVF SOM branschförening är med
i framkant får våra medlemmars och
branschens bästa känns väldigt bra eftersom det råder alldeles för stor okunskap
inom området. ❂

Stort utbud av begagnade originaldelar.
Stor chans att du hittar delen som du söker.
Hållbarhet i fokus under hela arbetsprocessen.
Skogstorp 402 • 311 91 Falkenberg • 0346-71 45 80 • info@waltersbil.se • www.waltersbil.se
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Aktuellt från

ÅSA EKENGREN,

ANNA HENSTEDT,

TEKNISK SAMORDNARE

MILJÖANSVARIG

Positiva svar
på regeringens remiss
HOPPAS ALLA HAR det bra i julstöket.

Bara några veckor kvar på detta år. En
hel del har hänt på bilåtervinningsområdet under 2018.
Under året har BIL Sweden, Stena
Recycling, Sveriges Bilåtervinnares
Riksförbund, BilRetur, Håll Sverige
Rent och Lantbrukarnas Riksförbund
haft flera gemensamma aktiviteter för
att till olika instanser föra fram förslag
på hur kostnaderna för omhändertagande av övergivna fordon ska finansieras.
Vi har träffat både miljöminister Karolina Skog och Mattias Landgren som är
statssekreterare till infrastrukturminister
Tomas Eneroth. Vi har ju föreslagit att
vägtrafikregisteravgiften ska höjas med
20 kronor per fordon årligen, detta skulle generera en stor pott för att omhänderta övergivna fordon då det är ett stort

antal fordon som belastas av kostnaden.
BÅDE MILJÖMINISTERN OCH statssekreteraren har visat stort intresse för frågan
då vi träffat dem, men sedan har inte så
mycket hänt, med ett undantag:
Det som är mycket positivt och värt
att notera så här ”i backspegeln”, är att
regeringen på kort tid, lyckats remissa
ett förslag som handlar om att kommunerna ska kunna söka ekonomisk ersättning för kostnader i samband med
omhändertagande av målvaktsbilar,
såsom kostnader för att flytta, ställa upp
och skrota dessa bilar. Bidraget för
dessa kostnader som föreslås är upp till
5 000 kr per bil. Mycket tyder på att
detta förslag kan gå igenom då gensvaret från remissinstanserna varit mycket
positivt

ELV-direktivet, det europeiska direktiv som gäller hanteringen av uttjänta
fordon, håller på att ses över, och översynen kommer att hålla på fram till
december 2020. Detta arbete kommer
såklart att bevakas under 2019.
FÖRBERED DIN ÅRSRAPPORT till kom-

munen redan i december. BIL Sweden
har tillsammans med SBR, planerat en
kurs för kommunerna för att stötta dem
och ge dem mer kunskap om bilåtervinning för att underlätta deras tillsynsarbete.
Ansvaret att sända rapporten till
kommunerna ligger på respektive bildemonterare.
Vi önskar er en riktigt God Jul!

» Det som är mycket
positivt och värt att notera
så här ”i backspegeln”, är
att regeringen på kort tid,
lyckats remissa ett förslag som handlar om
att kommunerna ska
kunna söka ekonomisk
ersättning för kostnader
i samband med omhändertagande av målvaktsbilar, såsom kostnader
för att flytta, ställa upp
och skrota dessa bilar. «

Aktuellt från

ANDERS SVERKMAN, BRANSCHANSVARIG ELV

Stena Recycling Sveriges
mest hållbara varumärke 2018
PRECIS NÄR DEN här krönikan skulle
skrivas fick vi på Stena Recycling det
glädjande beskedet att vi utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke. Utnämningen grundar sig på intervjuer med
beslutsfattare inom stora företag via
studien Sustainable Brand Index B2B
som utförs av SB Insight. Stena
Recyclings VD Kristofer Sundsgård
uttalade sig i samband med detta och
konstaterade att ”det är fantastiskt roligt
att vårt långsiktiga arbete för att skapa
en cirkulär ekonomi med effektiv och
hållbar resurshantering uppmärksammas. Vi möter allt oftare kunder som
berättar om att vi skapar hållbara värden
i våra samarbeten. Det ger oss inspiration att fortsätta vårt arbete med att
optimera återvinningen och vara Sveriges ledande återvinningsföretag”.
I motiveringen till priset står det att
Stena Recycling tar ett stort ansvar för
den cirkulära ekonomin eftersom de ser
avfall som en viktig resurs. Stena
Recycling lyfter relevanta frågeställningar

kring samhällets utmaningar och kommunicerar hållbarhet på ett konkret sätt.
– VI ÄR NATURLIGTVIS stolta över utmär-

kelsen. Men det handlar inte bara om oss
som återvinnare. Jag ser det som ett bevis
på att resurshantering och återvinning
idag kommer allt högre på agendan för
nordisk industri som helhet. Det är en
positiv utveckling som betyder att vi rör
oss mot ett mer hållbart samhälle med
cirkulära resursflöden. Tillsammans gör
vi den här utvecklingen möjlig. Det är
vårt sätt att bidra till en mer hållbar
värld, säger Kristofer Sundsgård.

MED FOKUS PÅ bilåtervinning kan vi se
att Stena Recyclings kontinuerliga sats-

ningar på ny teknik och nya processer på
Stena Nordic Recycling Center tydligt
bidrar till att mer och mer av materialet i
bilarna kan återvinnas. Det nära och
långsiktiga samarbetet mellan bilproducenterna, BIL Sweden, SBR, BilRetur
och oss i Stena Recycling ger oss en stark
tro på att bilåtervinningen kommer att
fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt.
I samarbete kan vi säkerställa att nya
processer utvecklas så att ny teknik och
nya material i bilarna kan återvinnas på
bästa möjliga sätt.
Med det vill vi från Stena Recycling
tacka alla samarbetspartners och läsare
för ännu ett händelserikt år och vi passar
på att önska en riktigt God jul och ett
hållbart Gott nytt år! ❂

» Jag ser det som ett bevis på
att resurshantering och återvinning idag
kommer allt högre på agendan «

FLYTTA TELEFONIN TILL MOLNET

- WEBLINK INFINITY 3 MÅNADER GRATIS OCH INGEN STARTAVGIFT
Gäller när du tecknar Weblink InFinity i 36 månader t.o.m 181231. Reservationer för eventuella ändringar.

Weblink InFinity har stöd för fasta telefoner,
mobiltelefoner, dect-telefoner, softphone och headset.

www.weblink.se
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Konsulttjänster och utbildningar
inom följande områden:

MILJÖ

ARBETSMILJÖ

Vi tar hand om
Er slutkörda bil

ENERGI

Certifierad
KVALITET

AVFALL

HÅLLBARHET

www.rsmco.se

Nya Bildelar

www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv • 0413-310 01

Här är några exempel på nya delar inom kategorin fram / bakvagn
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Från oss alla
till er alla!

Gott Nytt År
önskar

* Framaxelbalkar

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

bilmodeller.

Bärarm bak

Toyota Avensis 2003-2008

Bärarm bak

Nissan Qashqai 2007-2013

Framaxelbalk

Hyundai i30/Kia Ceéd 2007-2011

Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

God Jul

önskar vi på

Kontakta oss när det gäller era försäkringar
ssist sedan 1982

Gro

Se vårt unika sortiment på www.galwin.se

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

Ommavägen 9
275 33 Sjöbo Sweden

019 - 670 12 00

Tel. 040-94 35 05/94 46 60

BILDELAR Falkenberg

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

www.waltersbil.se

God Jul
önskar

BEG–BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Över 50.000 bildelar i lager till ﬂertal bilmodeller.
Märkesdemontering för

ALINGSÅS BILDELAR AB
Nitgatan 3 • 441 38 Alingsås
Tel. 0322-105 27

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

Hedjämnan 3, Karlstad
Tel. 054-85 64 20, Fax. 054-85 64 29

Bastborregatan 3, 021-18 14 20
Öppet: Vardagar 08.00-17.00, Lunchstängt 12.00-13.00
www.hedbergsbilskrot.se

www.olanders.nu

VI SKROTAR INGA BILAR

• ATEX Certifierad
• Underhållsfri
• Luftdriven
• Enkel att fylla och tömma

Denna utrustning besparar
både tid och utgifter
• 200 liter olja
• 800 liter absorbent
• 1000 liter farligt avfall
= extra arbete och kostnader

1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader
4. Låga utbildningskostnader
5. Låga inköpskostnader av däck
6. Låga inköpskostnader av Diesel
7. Juridisk hjälp

ÅT

L

0652-56 50 00

Spillsug för bildemontering

Hur många fler skäl behöver du
för att gå med i SBR?
E RIG E S BI

www.haggs.se

Försäljning och service
SE: +46 (0)35 10 95 15
NO: +47 918 12 331

SV

– VI ÅTERVINNER DEM

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

ÖNSKAR ALLA

EN RIKTIGT GOD JUL

önskar

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

ISO 14001
Certifierad

God Jul &
Gott Nytt År

Beg. bil- och husvagnsdelar

AUTODEMONTERING TT AB
www.autodemontering.se

När du vill
värna om
miljön...

EKMANS BILSKROT AB

Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.se

En del av

Stor sortering
Märkesdemontering

God Jul

AB ARONS
BILDEMONTERING

FÖRBUND

till flera nya

KS

* Bakaxlar

ER

RI

* Bärarmar bak

VINNARE

S

Branschförbund sedan 1961

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger
ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70 eller maila till info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.

Nytt från

Nytt från

Danmark

Danmark

BØRGE MADSEN

DIREKTOR, DANSK AUTOGENBRUK

Dan Hulgaard fra
den danske autogrossist FTZ orienterede på mødet i
Svendborg medlemmerne om, hvordan
man undersøger
og imødegår
sodbelægninger
i dieselmotorer til
demontering.

MEDLEMMER SAT STÆVNE
I ØST OG VEST
NÅR MAN FØRST er kommet hjemmefra – så er det rent faktisk
rigtig hyggeligt at mødes. Mellem 60 og 70 medlemmer af Dansk
Autogenbrug og deres medarbejdere deltog i efterårets to regionsmøder i Svendborg på Fyn og Sørvad i det vestjyske – begge
gange i oktober.
Men de to velbesøgte møder dækker over, at yderligere to
møder – i det nordjyske og på Sjælland – måtte aflyses som følge
af manglende interesse blandt medlemmerne. Det er et generelt
problem at trække foreningsmedlemmer af huse, og tiden er måske inde til at finde andre måder at kitte foreningsmedlemmer
sammen på.
Ikke desto gik snakken intenst på møderne på Fyn og i Jylland,
hvor medlemmerne hørte om forsikringsselskabet Topdanmarks
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politik for anvendelse af brugte reservedele (tilbydes til biler over
seks år), ligesom medlemmerne blev præsenteret for handelsportalen Yallotrade, der optræder som portal for både forsikringsselskaber, værksteder og bilforhandlere.
PÅ MØDET i Jylland havde medlemmerne besøg af konsulent Finn

Larsen fra AutoBranchen Danmark, nybilforhandlerne og autolakerernes branche- og arbejdsgiverorganisation. Herfra lød der
anerkendende ord om den guide til kvalitetsvurdering af brugte
dele, som stort set hele autobranchen stod bag udgivelsen af i
2015.
– Så når først medlemmerne er trukket af huse … var det nu
godt, de kom af afsted. ❂

Importører fisker i rørte vande
Danske bilimportører bruger testrapport om alternative dele til
at skabe usikkerhed om brugte originaldele.

FLERE DANSKE BILIMPORTØRER advarer nu imod at bruge brugte

eller alternative nye reservedele. Det fremgår af cirkulærer og
meddelelser, der er udgået fra importører til mærkeværksteder og
mærkeforhandlere. Til støtte for advarslen bruger importørerne
den danske karrosseri- og opbyggerforening SKAD’s rapport fra
foråret 2018, hvor man offentliggjorde en test af et begrænset
antal nye, alternative dele. Rapporten var udført af det uafhængige
danske FORCE Institutterne.
»Det er muligt, rapporten ikke har det fjerneste med brugte, originale reservedele at gøre. Men der er sket præcis det, mange af os
frygtede i Dansk Autogenbrug: Nemlig at rapporten bruges til at
underkende alt andet end nye dele,« lyder det fra direktør Børge
Madsen i DAG.

DER HAR I årevis været debat i Danmark om kvaliteten af alterna-

tive, nye dele, herunder særlig karrosserideles pasform. Det har
formentlig været baggrunden for SKAD’s rapport, der imidlertid
ikke tegner et generelt billede af alternative deles kvalitet.

Rapporten har også vakt kritik blandt de danske forsikringsselskaber, der gerne foreskriver anvendelse af brugte dele ved blandt
andet karrosserireparationer. Det kan nu blive sværere at komme
igennem med.
»Vi føler os sat tilbage, fordi vi på ny skal ud at forsvare originale, brugte dele, selv om enhver kan sige sig selv, at originale dele,
der før har siddet på en bil, selvfølgelig har den rigtige pasform.
Nye, alternative dele og brugte dele slås i hartkorn med hinanden.
Det vil være til ubodelig skade, hvis det budskab for alvor når ud
til forbrugerne,« fortsætter Børge Madsen.
DAG VENDER SIG ikke generelt mod alternative dele.

»Alternative dele findes i forskellige pris- og kvalitetsklasser og
har deres berettigelse på markedet. Vi må bare bede om at værksteder, forbrugere og forsikringsselskaber bliver enige om, hvad
der skal repareres med, på et oplyst, grundlag.«
DAG har rejst sagen i EGARA, ligesom foreningen vil se på,
om der opstår eksempler på vildledende markedsføring. ❂
NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2018
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JAN MOLBERG

- Velkommen
til Bil-demontering Nes,
sier Charley
Andersen.

GENERALSEKRETAER NBF

NYE FRAKSJONER
NYE FRAKSJONER FÅR pantesystem. Gjennom Statsbudsjettet for

2019 vedtok Stortinget at ordningen med økonomisk tilskudd/
pant ved innlevering av campingvogner, bobiler, motorsykler,
mopeder og lastebiler skal bli en varig ordning. Ordningen har nå
fungert i to år med gode resultater. Denne nye vrakpantordningen
vil antageligvis basere seg på de samme prinsipper som pantesystemet for personbiler og produsentansvar.
Vrakpantordningen for personbiler som har vært praktisert i
over 30 år baseres på at det innbetales en avgift ved nykjøp. Dette
beløpet skal dekke utgifter til vrakpant, innlevering og sanering
når gjenstanden blir vraket. Hvordan dette skal innbetales og
forvaltes vites ikke på det nåværende tidspunkt. Vi antar at ordningen med personbiler blir fulgt. Det skal nå lages forskrifter og
lover som regulerer ordningen. Det blir viktig å følge utarbeidelsen av forskrifter nøye.

ERFARINGEN FRA DE første to årene med disse fraksjoner viser

noen svake punkter. Veldig gamle campingbiler, campingvogner

og såkalte kombi-camp-vogner inneholder veldig farlige materialer som er svært kostbare å innlevere hos avfalls-selskapene. Her
må det utarbeides retningslinjer og satser som dekker slik materialinnleveringer. ❂

"Effektive miljøtiltak gjør
hverdagen bedre for alle"
HOS BIL-DEMONTERING NES AS på Herbergåsen industrifelt ved

Sertifiseringen - BD sertifisering
AUTORETUR AS OG forsikrings-selskapet If krever nå en sertifise-

ring for videre samarbeid. Dette medfører at de som skal kjøpe
forsikringsbiler fra If og ha transportstøtte fra Autoretur AS må
være sertifisert i fremtiden.
Seks NBF bedrifter er ISO sertifisert. Åtte bedrifter er nå BD
sertifisert. I løpet av 2019 må derfor de resterende medlemsbedrifter sertifiseres. Vi gjenstår med 50 bedrifter. NBF i samarbeid
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med Ingeniørfirmaet Oland AS har startet dagskurser/dags-samlinger. Det første kurset/samlingen ble gjennomført 9. november.
Disse samlingene er lagt opp slik at bedriftslederen eller den som
representerer bedriften får 1 til 1 samtaler med representanter fra
sertifiseringsfirmaet. Det baseres på at det i forkant av dags-samlingen er gjort en del forberedelser. Erfaringer fra første samling
viser at de fleste bedriftene blir ferdig sertifisert etter samlingen.❂

riksvei 16 mot Kongsvinger har satsing på miljøtiltak hatt høy prioritet helt siden starten i 1999.
- Et arbeidsmiljø som er i samsvar med miljøkravene er bedre
og triveligere for alle parter – både ansatte, omgivelser og kunder,
fastslår eier og daglig leder Charley Andersen.

ANDERSEN ER EN av nestorene i norsk biloppsamler-næring, og
kan nå se tilbake på nærmere 20 års drift i Nes etter at virksomheten flyttet hit fra Oslo. Bil-demontering Nes har i dag tre ansatte
og tar imot rundt 1.000 pantebiler årlig.
- Som offentlig godkjent mottak av vrakbiler er vi til enhver tid
pålagt å følge de bestemmelser som miljøvernmyndighetene pålegger oss. Helt siden starten har vi vært nøye med å drive virksomheten i samsvar med de nye miljøkravene, understreker Andersen.

REGELMESSIGE PRØVER

- I 2004 bedret vi miljøet i bedriften ekstra ved å legge betong
over store deler av tomten. Under betongen ligger store oljeutskillere med kapasitet på 30.000 liter. Alt regnvann på tomten går
også over oljeutskillerne før det renner videre ut.
Fra disse tankene sender vi regelmessig inn prøver, og oljeutskillerne tømmes minimum en gang årlig med samtidig innsending
av prøver. Resultater fra prøvene sendes fylkesmannen og kommunen. Vi har dessuten automatisk alarmsystem som varsler ved uregelmessigheter ved anlegget.
Utslipp her kan maksimalt være 10 ml pr. liter, og det kontrolleres selvsagt også hva som slippes ut av tungmetaller o.l.
Kjempegode resultater her, tyder på at vi har blitt flinke, sier
Charley Andersen videre.

→

NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2018

43

Norge

er hard også på dette området. Derfor opererer vi da også
med bytterett på en rekke deler.
- Hvor stor del av omsetningen deres står delesalget for?
- Rundt halvparten, sier Charley Andersen, som legger til
at bedriften til enhver tid har mellom 10.000 og 20.000
deler på eget lager, og at – ikke uventet – en stadig større del
av salget skjer på nettet.

BRA FOR ALLE

- Hvorfor legges det så stor vekt på miljøsatsing?
- Fylkesmannen som overordnet myndighet opererer med
strenge rammer. Dette må vi selvsagt som ansvarlig bedrift forholde oss til. Men så er det også slik at om man skal drive virksomhet
som dette, så må det være fornuft i måten man driver på.
Jeg synes absolutt ikke det er OK å slippe skadelige stoffer ut i
grunnvannet, og vi vil derfor til enhver tid gjøre alt vi kan for å
hindre slikt. Det er helt greit at kravene er strenge her, og så må
man selvsagt også sørge for at de håndheves like strengt overfor
alle.
Vi har et godt samarbeid med fylkesmannen, og her er de alltid
velkommen innom for kontroll. All ære for den jobben de gjør, og
når vi også legger godviljen til må jo sluttresultatet bli bra.
Samtidig er det naturligvis slik at gode miljøtiltak er til beste for
alle – både oss som jobber her, miljøet rundt oss og kundene som
kommer innom, sier Charley Andersen.
DEMONTERING OG MILJØSANERING

- Hvor stor andel av bilene dere får inn blir gjenvunnet, og hvor
mye ender som rent avfall?
- Hos oss oppstår det overhodet ikke avfall. Vi demonterer brukbare deler, og olje og andre væsker som drivstoff, spylevæske o.l. tappes av bilen, airbageksplosiver fjernes, batteri tas ut, dekk demonteres og AC-gassanlegg tømmes, i tillegg til annen miljøsanering.
For en rekke av disse komponentene finnes det egne retursystemer, og gjenvinningsløsninger som disse følger videre.
Som godkjent biloppsamler er vi underlagt egne tillatelser fra
fylkesmannen, med et strengt regelverk knyttet til fasiliteter og
arbeidsområder.
ENDER SOM SMÅBITER

Olje, frostvæske, spylevæske og andre farlige stoffer må leveres til
godkjente mottak, og mengder av alle typer må rapporteres årlig.
Når vi har demontert gjenbrukbare deler, og sørget for miljøsanering av bilvrakene, blir disse hentet av BilRetur og transportert til fragmenteringsverk som fortsetter gjenvinningsprosessen –
eksempelvis Metallco.
Her blir bilvrakene malt opp i små biter. Det blir i avanserte
sorteringsprosesser sortert ut ulike kvaliteter av for eksempel jern,
metaller, plast, glass samt en avfallsfraksjon, forteller Charley
Andersen videre.
BILRETUR – BILOPPSAMLERES EGET SELSKAP

Ved materialgjenvinning spares energi, fordi omsmelting av f. eks.
jern/metall fra bilvrak krever mindre energi sammenlignet med ny

SUNN VIRKSOMHET

Sammen med sine ansatte driver han en sunn og solid
virksomhet. I 2017 hadde Bil-demontering Nes AS en
omsetning på drøyt 2,7 millioner kroner med godt resultat.
Lønnsomheten blir betegnet som tilfredsstillende, og soliditeten som meget god. ❂
Det kan kreve krefter å demontere bildeler.

produksjon av tilsvarende. I tillegg vil man ved å gjenvinne materialene begrense uttaket og forbruket av jomfruelige råvarer.
Dessverre kan ikke alt materialgjenvinnes, og det blir derfor
igjen en fraksjon som går som brennstoff til for eksempel fjernvarmeanlegg, og derved blir energigjenvunnet.
BilRetur – som eies av et 70-tall biloppsamlere over hele landet
- ønsker å ha avtale med så mange fragmenteringsverk som mulig,
slik at man kan ha en så miljøeffektiv logistikk og transport av bilvrakene som mulig. Da reduseres også miljøbelastningen.
Selskapet er en av Norges hovedoperatører innen innsamling og
gjenvinning av kasserte kjøretøyer med Autoretur AS.
BLIR MINDRE FOR OSS

Til Bil-demontering Nes kommer bilvrak i mange slags tilstand –
fra biler som kjører selv inn på tomten, til vrak som mangler både
motor, girkasse og andre vitale komponenter.
- Ja, det hender at vi får inn bare skallet, bekrefter Charley
Andersen.
- Det tyder på at det finnes en del som tar vare på deler selv, trolig med tanke på senere bruk på egen bil. Men det blir jo selvsagt
mindre igjen å plukke av brukbare deler for oss da, sier han.
DELESALGET VELDIG VIKTIG

- Hvor viktig er salg av brukte deler for Bil-demontering Nes?
- Det er veldig viktig, uten tvil. Derfor bruker vi også mye penger på dette til blant annet databaser og nettsalg. Av og til lurer jeg
jo på om det faktisk lønner seg til syvende og sist – konkurransen →

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.

Strekkodete deler
oversiktlig lagret i
moderne deleskap.
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Tänk nytt, tänk begagnat

Inside ❂ Egara

HENK JAN NIX
GENERAL SECRETARY I EGARA

The benefit of feedback
RECENTLY EGARA invited her member

associations to give feedback on the ELV
Directive as the EC asked for this in an
online questionnaire. These requests are
often mentioned in the EU Transparancy
register. Sometimes EGARA is invited via
mail, we always check if the request is from
a reliable stakeholder that’s somehow connected to the EC and not just using us for
their own merits.

MAKING US HEARD

of the ELV Directive. Here we could display our ideas of what still needs to be
improved and suggestions how to do that.
Unknown whereabouts are a direct result
from failing national systems. National
governments have not made producers provide reuse info. targets need to be formulated much clearer, so better efforts need to
be made than just redefining recycling,
Responsibilities need to be put at the right
players.

Why is it important to concede to these
invitations? The EC or the executing party
always first draws the opinions and experiences from the field. Of course anyone is
free to respond to a consultation, but the
contributor of the comments is taken into
account. It makes a difference if an opinion
is from an active civilian or an involved
company or organisation representing the
industry. Making your voice and your opinion heard is of importance. It may also
lead to invitations to working groups,
which means you can directly inform the
ones setting up or adjusting EU legislation.
It can’t be made any easier to influence the
legislative process.

PLASTICS

CHANCES

Public consultation on the evaluation of
the Batteries Directive was open in
November last year. We tried to make clear
that legislation needs to be dynamic as
techniques evolves much faster than legislation can keep up with. Directions how to
handle Li-ion batteries are not in the
Directive and what is said about handling
does not apply on Li-ion batteries as they

In the past year passed more than once the
chance to give your/our opinion to EU laws
that almost directly concern our car recycling
business. I will mention them and give some
of the important aspects of these laws.
ELV DIRECTIVE

Most important was the recent evaluation
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Via mail, the European Commission Study
on Investment Needs in the Plastic Waste
Sector was introduced. We could explain
that labour costs are an important factor to
take out plastics, as plastics have hardly any
value. It’s still way too cheap and to make
virgin plastics and much easier. We have
hardly any idea what plastics are use where.
Reused plastics also have a problem with
quality and smell. Plastic tanks for instance,
are a nice monostream, but their recycled
products smell like fuel always. We suggested that alternatives need to be taken into
account also.

BATTERIES DIRECTIVE

have other characteristics than older types
of batteries. Apart from that, traction batteries are now considered industrial, but
they work in consumer goods. The EPR for
them is unclear and recycling targets are
different.

Alltid minst
3 miljoner
delar i lager

WASTE SHIPMENT REGULATION

The Public consultation on the evaluation
of the Waste Shipment Regulation was
another important item as some countries
have a very peculiar interpretation of used
goods status, including our spare parts. We
need a uniform policy in any country so it
does not prohibit transport of used parts.
It’s very frustrating that some many laws
and intentions for recycling and reuse are
made and so many counterproductive
actions are done.
GETTING INVOLVED

These responds to consultations and evaluations are in many cases the first step to get
actually involved in the processes to
improve legislation. We are the industry, we
know best what will work and what not. It
would be silly to let these opportunities go.
EGARA will always respond on behalf of
her members, but our message would be
heard better if we all contribute to these
EU requests. It’s in our own benefit.

Du är smart om du köper begagnade
originalbildelar!

Vi finns i hela landet

Att återanvända bildelar är prisvärt och bra för miljön. Hos oss köper du begagnade originalbildelar
med garanti till högst halva priset av en ny originaldel. Jämfört med att producera en ny originaldel
är återanvändning mycket mer miljövänligt. Du är en
vinnare och miljön är en vinnare. Begagnade originalbildelar med garanti.

MärkesDemo är verksamma i hela landet och navet
är e-handelsplatsen markesdemo.se.
MärkesDemo fortsätter att utveckla och förbättra
vår modell utifrån ett hållbart perspektiv. MärkesDemo är ett bra val för miljön och en bättre affär för
alla.
Vi har ett produktsortiment som uppfyller alla krav
och täcker just dina behov.

TRANSPARENCY REGISTER

For anyone that is interested in getting
involved in topics that might affect your
business or is of interest, it’s easy to register
to the Transparency register : http://ec.
europa.eu/transparencyregister/public ❂

www.markesdemo.se

› Postt i d n i ng

B

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

