NR 1 2019

Säkrare metoder för att
spränga krockkuddar

GRODAN
gav idén till batteriet
❂ SE ÖVER FÖRSÄKRINGEN OCH SPARA PENGAR ❂ NYTT I UTBILDNINGSPORTALEN

FÖRST
I
STOCKHOLM
MED GREEN PARTS GARANTI PÅ BEGAGNADE BILDELAR

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

Vi rivstartade 2019
I FÖRRA NUMRET av Nordisk Bilåtervin-

ning presenterade vi plastens historia.
Vi har deltagit i ett flertal projekt som
handlar om plast för att se hur vi som bilåtervinnare ska kunna öka miljövärdet av
den plast som finns i den uttjänta bilen.
Det vi kan konstatera är att plasten i bilen
har en hög kvalitet om den inte
fragmenteras, alltså slås sönder i små bitar.
Plasten består huvudsakligen av en eller
flera polymerer som blandats med tillsatser.
En polymer är en stor molekyl som består
av många små molekyler som bundits ihop
för att skapa en lång kedja. Dessa små
upprepade molekyler kallas passande för
monomerer. Genom att variera tillsatserna
som används, vilken typ av monomerer och
hur lång polymerkedjan är kan man få fram
en mängd olika typer av plast med många
olika användningsområden. Detta,
tillsammans med att plaster blir allt enklare
att återvinna, har resulterat i att plast blivit
en oumbärlig del av dagens samhälle.
Vi kommer att fortsätta undersöka på
vilket sätt plasten i bilen kan återvinnas
med lönsamhet för bilåtervinnaren.

Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

ER

VINNARE

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

ANSVARIG UTGIVARE
Michael Abraham, SBR
Telefon: 08-55 768 200
michael.abraham@sbrservice.se
info@sbrservice.se
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FÖRBUNDETS STÅNDPUNKT är att en seriös
hantering av ELV-bilen ska löna sig, och
med det menar vi att de regelverk som
finns ska följas av samtliga som jobbar med
uttjänta fordon, oavsett hur många bilar
man hanterar.
Under året ska vi informera mer om de
projekt och åtgärder som vi jobbat med
under en tid och där vi nu börjar få resultat.
Så följ med i NBÅ så missar ni inget. Att
förbundet haft rätt inriktning och framför
allt en långsiktig inriktning har börjat ge
resultat. ❂

Med bästa hälsningar

Michael Abraham Förbundsdirektör

RI

L
E RIG E S BI

NORDISK BILÅTERVINNING är tidningen för
SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
114 31 Stockholm
Telefon: 08-55 768 200
info@sbrservice.se
www.sbrservice.se
Reg nr: 20112

har olyckligtvis blivit till besvär för många,
då däckbranschens företrädare på ett
plumpt sätt attackerar och utmålar oss och
våra medlemmar som fuskare. Det är
tydligt att bilåtervinnaren inte är någon
producent och inte har satt däcken på
marknaden, alltså kan ansvaret inte ligga
hos bilåtervinnaren som däckbranschens
representanter påstår. De är helt fel ute i
denna fråga. Vi har en löpande dialog med
myndigheterna och biltillverkarna som förs
på ett sakligt och för alla parter bra sätt. Jag
hoppas att vi har kommit fram till en
positiv lösning när detta trycks. Jag
kommer att skicka ut ett nyhetsbrev till er
alla så snart lösningen är klar.
Förbundets jobb är att skapa tydlighet
för vad vår bransch står för. Det känns
därför lite märkligt att myndigheter,
biltillverkare, fragmenteringsindustrin/
återvinningsindustrin inte tydligare stöttar
våra medlemmar som alla är tredjepartsmiljöcertifierade. Att vara tredjepartsmiljöcertifierad innebär att man årligen får
en revision som ger klartecken, vi kan kalla
det för grönt ljus, och visar att företaget
jobbar för att infria lagstiftningen och
miljölagarna. Vår tydliga uppfattning är att

detta ska gälla lika för alla, oavsett var man
befinner sig i Sverige.
Vi ska fokusera på att efterlevnaden
sköts bättre, så att tillsynen för alla som har
bilskrotningsauktorisation blir densamma
över landet och följer BF 2007:186. Detta
ansvar ligger i första hand hos tillsynsmyndigheten, som är respektive kommun,
men det åligger även Naturvårdsverket att
ge korrekt vägledning. Vår uppmaning till
dessa myndigheter är enkel och tydlig: gör
tillsyn hos aktörer som inte har en
tredjepartsmiljöcertifiering, så att alla kan
jobba på lika villkor.

KS

SV
ÅT

ÄVEN FRÅGAN OM de uttjänta bildäcken

förbundsdirektör

FÖRBUND

VI SKA OCKSÅ sätta fokus på det som alla
pratar om: elbilen eller, som en del säger,
högvoltsbilen. Det blir en speciell
utmaning då detta fordon har mycket
teknik som inte tidigare har nyttjats i bilen.
Vi har en grundläggande säkerhetsutbildning i vår utbildningsportal, men vi
eftersöker fler och mer detaljerade

utbildningar som vi kan addera. Vi har
gjort en del projektarbeten rörande elbilar
och i detta nummer börjar vi titta på elbilen
och vilka möjligheter den har för oss
bilåtervinnare.

MICHAEL ABRAHAM
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Årsmötet

Årsmöte i gammal riddarborg
Viktig branschinformation
i en gammal anrik riddarborg. Missa inte SBR:s
årsmöte den 5–6 april.
ÅRSMÖTET KOMMER att hållas i en

riddarborg. Eller i alla fall i en före detta
riddarborg. Numera inrymmer den gamla
borgen hotell Scandic Foresta.
Det blir viktig branschinformation och
den här gången står också några avgörande val till styrelsen på dagordningen. Så
för den som vill hålla sig informerad om
vad som händer i branschen och som samtidigt vill ha en chans att påverka förbundets arbete, är det viktigt att vara på plats
under årsmötet.
Leverantörerna kommer som vanligt att
presentera sig själva och sina produkter på
mini-mässan.
Årsmötet är i tornets unika festlokal, där
det på kvällen kommer att serveras en god
middag.
Den gamla riddarborgen har en spän-

Årsmötets deltagare kommer att få ta plats
i en före detta riddarborg.

nande historia. På en klippa med fantastisk
utsikt över vattnet med Stockholm som
bakgrund, lät Wilhelmina Skogh, legendarisk vd för Grand Hotel, uppföra sin privatbostad Villa Foresta. Som arkitektonisk
förebild hade hon de gamla tyska riddarborgarna som hon hade fascinerats av
under sina resor genom Rhendalen och
vidare ner i Italien. Uppdraget att rita villan gick till Ernst Stenhammar och
Edvard Bernhard, arkitektparet som även
låg bakom Grand Hotel Royal med den
praktfulla Vinterträdgården, annexet som

uppfördes bakom det ursprungliga hotellet
på Blasieholmen.
Namnet på sitt hus hämtade Wilhelmina Skogh från det italienska ordet för
skog. Men 1922 hamnade Wilhelmina
Skogh i ekonomisk knipa och tvingades
sälja huset till film- och teatermogulen
Anders Sandrew. 1957 tog byggmästare
Nils Nessen över Villa Foresta och startade hotellverksamhet.
Hotellet ligger på Lidingö, endast 15
minuter från Stureplan och centrala
Stockholm. ❂

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

Materialrapportering

EFTER UPPDATERINGEN

Nya BlastBox
testas hos
demonterarna
Projektet med att uppdatera BlastBox, verktyget för att skjuta
airbagar, har nu kommit till den praktiska delen, där den
digitaliserade boxen ska testas ute hos demonterarna.
Text: Agneta Trägårdh
DEN NYA GENERATIONENS BlastBox har vidareutvecklats av tillverkaren Nordic Making i samråd med användare och myndigheter.
Målet har varit att uppdatera verktyget för en enklare hantering
och att göra datan spårbar.
Med den nya plattformen kommer BlastBox att fungera lika bra
uppkopplad som utan internet. All data lagras i boxen, som bara
behöver kopplas upp en gång i veckan för att datan ska kunna flyttas över till molnet.
Att boxen nu är digitaliserad gör det också lättare att uppdatera
den med till exempel varningar för farliga krockkuddar som har
återkallats av tillverkaren. Det går då inte heller att skjuta airbagarna om inte säkerhetsavståndet är större än vanligt. Många
sådana varnings- och säkerhetssystem är inbyggda i den nya Blastboxen, som också talar om var i bilen de olika krockkuddarna sitter
och hur kablarna ska kopplas in.
– Vi höjer säkerhetsnivån genom att nå användarna med mer
information samtidigt som det går fortare att skjuta airbagarna,

FAKTA OM PROJEKTET
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.
I projektet, som pågår fram till den 31
december 2019, ingår, förutom BilRetur,
också Eklunds Bildelslager AB, Jönköpings Bildemontering AB, Walters
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säger Christofer Abraham på Nordic Making. Om det här
momentet med airbagarna inte hanteras rätt hos bildemonterarna,
riskerar man liv och lem på personer senare i processen.
Skulle inte alla sprängladdningar ha skjutits under den viktiga
miljösaneringen, kan de till exempel explodera under fragmenteringsprocessen.
DEN TIDIGARE FJÄRRKONTROLLEN har ersatts av en app, där

användaren styr BlastBoxen. Och det nya verktyget har flera
kablar med färre stift i varje för att kablarna ska hålla längre.
Boxen är också IP 67-klassad, vilket betyder att den är vattentät.
I projektet och uppdateringen, ingår att tillsynsmyndigheten
enkelt ska få tillgång till informationen om hur många sprängladdningar som varje demontering har skjutit.
– Det här är ett sätt för seriösa bildemonteringar att ha kontroll
över hur många airbagar och annan pyroteknisk utrustning de har
sprängt, säger projektledaren Hans Folkesson, som också sitter i
BilReturs styrelse. Det är ett kvitto på att demonteringsföretaget

Bildelar AB, Ådalens Bildemontering,
Bromma & Botkyrka Bilskrot, Nordic Making, Stena Recycling, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, BIL Sweden samt
Volvo Cars. Dessutom deltar de fem
kommuner som är tillsynsansvariga för
de fem demonteringsföretagen. Under
fas 2, som är en ren demonstrationsfas,
kommer ytterligare 20 demonteringsföretag samt respektive kommuner att
bjudas in. Under hela projektet deltar
Naturvårdsverket som observatör.

FAKTA OM BLASTBOX
BlastBox är ett verktyg för att
spränga airbagar i bilar som ska
demonteras och skrotas. Den lilla
datorn kopplas in i bilens kabelstam
och efter att flera säkerhetsnivåer
har passerats, aktiveras alla krockkuddar i bilen och sprängs.

hanterar sprängladdningar på rätt sätt i samtliga fordon som har
passerat anläggningen. För myndigheterna blir det här en stor
hjälp vid tillsynen. På sikt kan det leda till att svartskrotarna försvinner.
Myndigheterna kan lätt se hur många bilar som demonteringen
har tagit emot och hur många sprängladdningar som har skjutits.
Om demonteringen har tagit emot 100 bilar och skjutit två krockkuddar, är det ganska lätt att förstå att något inte står rätt till.
av projektet deltar fem demonteringar och
deras respektive kommuner.
Lars Alm från BilReturs styrelse har haft kontakten med kommunerna.
– Vi har haft fysiska träffar, där vi har visat hur det går till att
skjuta airbagar, berättar han. Och vi har också haft en bra dialog
med kommunerna för att kunna ta fram rätt modell för hur de ska
få tillgång till uppgifterna i Blastboxen. Kommunerna har varit
väldigt positiva och häromdagen träffade vi Naturvårdsverket, som

I DEN FÖRSTA DELEN

tyckte att det lät som en mycket intressant modell för kommunerna att kunna hålla koll.
I maj kommer ytterligare 20 demonterare och kommuner att
kopplas på projektet.
– I bilskrotningsförordningen 2007:186, § 26, står det väldigt
tydligt att potentiellt explosiva komponenter ska neutraliseras,
säger SBRs förbundsdirektör Michael Abraham. Om vi följer
lagen genom att använda BlastBoxen för att skjuta airbagar, höjer
vi seriositeten i branschen och säkerställer att ingen kommer till
skada efter att demonteringen har miljösanerat bilen. Det här är
också ett bra system för tillsynsmyndigheten att kunna göra sitt
jobb och sanera branschen på oseriösa aktörer.
I projektet ingår även en del, där man ska mäta luftkvaliteten för
att kontrollera att inte skadliga gaser uppstår när krockkuddarna
sprängs. Den här delen kommer i första hand att genomföras hos
Walters i Falkenberg. Mätningarna och analysen görs i samverkan
mellan Stena Recycling och Chalmers Industriteknik. ❂

BILSKROTNINGSFÖRORDNINGEN (2007:186) 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 PC
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
15. däck och större sammanhängande plastdetaljer, om
dessa inte avskiljs vid fragmenteringen på ett sätt som gör
att materialet återvinns effektivt.

NORDISK BILÅTERVINNING 1· 2019
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Utbildningsportalen

Foto Shutterstock

Numera krävs certifikat för att få hantera
AC-system i fordon,
och för att få det måste man ha genomgått
en lärarledd utbildning
i AC-tömning. Nu finns
möjlighet att få den
utbildningen ute på
det egna företaget.

NYHETER I UTBILDNINGSPORTALEN

Möjligt få utbildning
på egna företaget
Nu finns möjlighet att få lärarledd utbildning i AC-tömning ute på företagen – något som kan spara både tid och pengar.
Lärarledd utbildning är ett krav för att du ska kunna få ditt certifikat.
Text: Maria Lindén Hjelte
SBR HAR INLETT ett nytt samarbete med
Krister Thorvaldson, Sweduc AB. Det
innebär att SBR:s medlemmar i vissa fall
kan få lärarledda utbildningar på plats. Det
kräver dock att företaget har minst sex
deltagare. I annat fall håller Krister
Thorvaldson utbildningar i egna lokaler i
Ystad.
De aktuella utbildningarna ges i
AC-tömning och i hantering av
krockkuddar.
Inom en snar framtid kommer den
teoretiska delen som gäller för
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AC-tömning att finnas tillgänglig i
Utbildningsportalen. Men den praktiska,
lärarledda delen måste bokas med Sweduc.
Först därefter kan man få sitt godkända
certifikat för AC-hantering via
certifieringsföretaget Incert. Enligt Incert
måste nämligen utbildningen i
AC-tömning vara lärarledd för att man ska
kunna få sitt certifikat.
Teoridelen för krockkuddehantering
finns redan i Utbildningsportalen. Även
här kan man alltså boka Sweduc för den
lärarledda utbildningsdelen för att sedan

kunna få godkänt certifikat via MSB.
SEDAN ETT PAR år tillbaka har SBR också ett

samarbete med Lexicon, vilket innebär att det
finns ett brett utbud av andra kurser och

olika tester i Utbildningsportalen. Flera av
kurserna är speciellt inriktade på ämnen
som berör just bilåtervinning. Men man
kan också skaffa sig nya kunskaper eller
fräscha upp sina gamla när det gäller
Officepaketet. Och om man behöver
komplettera med något kan man i stället
för att boka upp sig för en hel kurs, där

Flera av kurserna är speciellt
inriktade på ämnen som
berör just bilåtervinning

UTBILDNINGSPORTALENS UTBUD
•
•
•
•
•

man kanske redan har en hel del kunskaper,
ägna tiden åt att ta någon av de
snabblektioner som finns inlagda i
portalen.
LEDARSKAPSUTBILDNINGAR OCH kurser i
ledarskapssamtal, som bland annat tar upp
utvecklingssamtal med personalen, är
andra exempel på kurser. Här finns även
kurser i säker dränering av gasbilen och
hantering av elbilen, utbildning på bilens
elsystem, kvalitetsutbildning om
begagnade reservdelar och mycket mer.
Totalt finns det omkring 25 olika kurser
och utbildningar i Utbildningsportalen.
– Avgifterna för Utbildningsportalen är

extremt låga, påpekar SBR:s
förbundsdirektör Michael Abraham. Om
ett företag har upp till nio anställda är den
fasta kostnaden bara 1 950 kronor per år,
för 10–19 anställda betalar företaget 2 950
kronor och från 20 anställda och uppåt
kostar det 3 950 kronor.
Därutöver tillkommer en rörlig kostnad
på 400 kronor per person och år. Den
kostnaden går oavkortat till att ta fram nya
kurser till Utbildningsportalen.
Alla kurser i Utbildningsportalen finns
dessutom alltid tillgängliga, så man kan
göra samma igen om det skulle behövas för
att till exempel friska upp kunskaperna. ❂

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säker hantering av elbilen
Grundläggande dräneringsutbildning av bilen
Kvalitetsutbildning om begagnade reservdelar
PU (pyroteknik) – översiktsutbildning
PU (pyroteknik) – utbildning för
ansvariga (med lärarledd halvdagsutbildning erhålls certifikat)
Grundutbildning på bilens elsystem
Allmän miljöutbildning
Chefens ABC
Eco driving
Officepaket – sex utbildningspaket: gränssnitt i Office, Outlook,
Word, Excel, Power Point,
Windows 8
Coachande ledarskap – tre utbildningspaket
Ledarskapssamtal – tre utbildningspaket
Marknadsföringsstrategi – tre
utbildningspaket
AC-tömning
Funktionstest AC-kompressor
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Företagsförsäkringen

Vårstäda bland
försäkringarna
– och spara pengar
Nu kan det vara dags att göra en vårstädning bland företagets
försäkringar. Här kan det nämligen finnas mycket pengar att spara.
– Det finns de som sparat upp till 50 000 kronor, säger Michael Abraham,
SBR:s förbundsdirektör.
Text: Maria Lindén Hjelte
FÖR SBR:S RÄKNING har Söderberg &

Partners tagit fram en företagsförsäkring
som är speciellt anpassad för bilåtervinningsbranschen och SBR:s medlemmar.
Det är en gruppförsäkring som förbundet
har upphandlat, och därmed kan premien
hållas nere och villkoren anpassas till medlemmarna.
– Ju fler medlemmar som ansluter sig
och tecknar försäkringen, desto bättre blir
premien, säger Michael Abraham.
Många har upplevt problem med att försäkra sin verksamhet i bilåtervinningsbranschen, då försäkringbolagen tycks
blanda ihop bilåtervinning med traditionell
skrotningsverksamhet där exempelvis stölder varit ett stort problem.
– Det har visat sig vara svårt för bildemonterarna att över huvud taget få teckna
en försäkring, säger Stefan Ehn på Söderberg & Partners.
– Det är en bransch som är utsatt för
skador, och det har till exempel varit några
stora bränder som synts i media, förklarar
han.
Men den huvudsakliga anledningen tror
Stefan Ehn är att försäkringsbolagen blandar ihop seriösa bildemonterare med traditionella skrothandlare i en mörk bransch
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Stefan Ehn, Söderberg & Partner, tycker
att andra försäkringsbolag har en förmåga att blanda ihop seriös bilåtervinning
med traditionell skrotningsverksamhet.

där det kanske förekommer både svarta
pengar och mycket stölder.
– Det där är ju något helt annat, men
tyvärr verkar försäkringsbolag ha svårt att
skilja på detta, och vissa har till och med
teckningsförbud för bildemonterare.
I andra fall har premierna höjts kraftigt
för bildemonterarna, vilket verkligen kan
motivera till att se över de försäkringar som
företaget har.
– Det är kanske inte så högt prioriterat

hos många som har mycket att göra ändå,
men det finns de som har sparat upp till 20
procent bara på att byta försäkringsbolag,
påpekar Stefan Ehn.
Han är medveten om att det finns en viss
skepsis mot att byta försäkringsbolag i en
bransch där man jobbar tillsammans med
just försäkringsbolag.
– När ett försäkringbolag löser in bilen
känner kanske en del att de behöver använda just det bolaget till sina egna försäkringar också. Det händer alltså att de kopplar
ihop det där, men egentligen är det som att
blanda äpplen och päron – de har inget
med varandra att göra.
Att se över sina försäkringar behöver inte
vara speciellt omfattande eller krångligt.
– Vi kan hjälpa till med att se över försäkringarna, och om en skada skulle inträffa kan vi hjälpa till med att ordna en kontaktperson åt företaget, säger Stefan Ehn.
DET FINNS DOCK några punkter som är sär-

skilt viktiga att ha koll på under hela försäkringsperioden för att försäkringen ska
gälla. Det gäller framför allt säkerhetsföreskrifter och skyddskrav.
Säkerhetsföreskrifter: De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget har är

»Det har visat sig vara svårt för
bildemonterarna att över huvud taget
få teckna en försäkring. «

Att se över sina försäkringar behöver inte vara särskilt omfattande eller krångligt. Och
det finns hjälp att få. Foto: SHUTTERSTOCK

viktiga för att försäkringen ska gälla. Om
man bryter mot säkerhetsföreskrifterna kan
försäkringsersättningen helt falla bort.
Det finns två slags säkerhetsföreskrifter:
• särskilda säkerhetsföreskrifter på
försäkringsbrevet
• generella säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoret.
Studera säkerhetsföreskrifterna och se till
att alla på företaget, även utomstående
uppdragstagare, följer dem.
Skyddskrav: Inbrottsförsäkringens
skyddskrav och skyddsklasser måste vara
uppfyllda för att du ska kunna få ersättning
vid en inbrottsskada. Normal nivå är
skyddsklass 1, och vid mer stöldbegärlig
egendom brukar kravet vara skyddsklass 2.
Skyddsklasserna beskriver hur skalskyddet
på byggnaden, dvs. väggar, lås i dörrar och
fönster, ser ut. Studera noggrant vad som
gäller för ditt företags försäkring. I SBR:s

företagsförsäkring gäller särskilda skyddskrav för exempelvis katalysatorer, och det är
viktigt att de förvaras enligt försäkringens
villkor.
HÄR ÄR NÅGRA moment i försäkringen

som du behöver tänka på:
Egendom: Se med jämna mellanrum
över vilka värden företagets inventarier och
varulager har så att de inte visar sig vara
underförsäkrade. Försäkringsbeloppet som
brukar stå i försäkringsbrevet måste vara
rätt för att du ska kunna få ersättning. Om
beloppet för inventarier är för lågt i förhållande till verkligheten blir också ersättningen mindre. Byggnader ska generellt sett
fullvärdesförsäkras och då behöver
byggnaden värderas. Försäkringbolaget kan
också tillämpa en schablon för att räkna
fram en premie. Kolla upp att byggnaderna
inte är underförsäkrade.

Ansvarsförsäkringen: Försäkringen ska
även skydda företaget mot
skadeståndsanspråk. Om man hålls
skadeståndsansvarig för en skada kan det få
stora konsekvenser för företagets framtid.
Ansvarsförsäkringens premiegrunder är
omsättningen och lönesumman i företaget.
Se till att siffror för omsättning och
lönesumma alltid är uppdaterade när en ny
försäkringsperiod börjar.
Avbrottsförsäkringen: Avbrotts–
försäkringen ska skydda företagets
resultaträkning. Försäkringen ersätter
företagets fasta kostnader under en viss tid,
det vill säga ansvarstiden, som normalt är
tolv månader. Den slutgiltiga
skaderegleringen görs när ansvarstiden har
löpt ut. Många gånger betalas ersättningen
ut löpande för att företaget ska klara att
överleva, men den slutgiltiga ersättningen
beräknas när ansvarstiden går ut. ❂
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» Galvani själv
döpte det hela till
"djurisk elektricitet"
eftersom han
hade en teori om
att levande
varelser hade en
inbyggd energi. «

Det här är forskaren Luigi Galvanis groda som gjorde att
hans kollega Allesandro Volta skapade det första batteriet.

BATTERIET SKAPADES
Om några år kommer bilbatterier att vara en av världens största
branscher. Men våra eldrivna bilar, lastbilar och mopeder hade kanske
aldrig fått en chans om det inte varit för ett osannlikt djur: grodan.
Av Mikael Jägerbrand
DU SKULLE NOG inte klara dig många dagar utan batterier, oavsett om det gäller ditt jobb eller dina mobiler och läsplattor du
använder på fritiden.
Och den viktiga uppfinningen kommer bara att bli viktigare
de närmaste åren.
Batterier kommer inte bara att ta över driften av våra bilar
och lastbilar, utan kommer också att användas av elbolag för
att jämna ut tillgången på el från framför allt de nyckfulla soloch vindkraftverken.
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Hela den här utvecklingen kan vi tacka ett litet djur för: en
groda.
Det började på universitetet i Bologna år 1780. Professorn i
anatomi, Luigi Galvani, skulle dissekera en groda som var fastspänd med en bronshake. När han sedan rörde grodan med en
järnskalpell så hände något: benet på grodan rörde sig.
Det här orsakade sensation. Galvani själv döpte det hela till
”djurisk elektricitet” eftersom han hade en teori om att levande
varelser hade en inbyggd energi.

S – tack vare en groda
Hans vän Alessandro Volta höll inte alls med. Han menade i
stället att ryckningarna orsakades av de två metallerna.
För att bevisa detta började han experimentera och till slut skapade han det allra första batteriet 1799.
ÅRET EFTER PUBLICERADE han en vetenskaplig artikel om sin nya

uppfinning – och blev världsberömd. Du hör talas om hans namn
nästan dagligen eftersom enheten ”volt” fått sitt namn från Alessandro Volta.
Under första halvan av 1800-talet så gjordes mycket experiment
med alla typer av elektricitet och magnetism och det gjordes små
framsteg med batterier.
Den stora förändringen kom 1859 när fransmannen Gaston
Planté skapade det första laddningsbara batteriet. Dess viktiga
beståndsdelar är bekanta för alla som sett insidan på ett traditio-

nellt bilbatteri: bly och syra. Gastons skapelse levde i princip kvar
oförändrad tills litiumjon tog över för några decennier sedan.
Det var framför allt tågen som använde Gastons batterier under
de första 50 åren. De användes för belysningen i vagnarna.
Bilarna klarade sig rätt länge utan extra el, i början fanns det ju
vare sig radio eller andra elektriska finesser.
Det enda som krävde lite mer kräm var själva starten, men till
det hade man en startvev. En startvev som slog bakut fick till följd
att de försvann rätt fort på 1910-talet. Vid en tragisk startvevs-olycka år 1908 dödades en vän till Cadillac-grundaren Henry Leland. Han beordrade då sina tekniker att lösa problemet. De
första startmotorerna började monteras in i Cadillac Model 30
och dess 1912-årgång.
I takt med att bilarna utrustades med saker som luftkonditionering och elektriska fönsterhissar ökade kraven på mer energi. På

NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2019

→
13

Reportage Batterier

» Whittingham tvingades
till slut överge testerna
eftersom brandkåren
tröttnade och ville
börja ta betalt för
sina utryckningar. »

1950-talet gick de flesta därför över till 12V.
Dagens elfordon skulle vara en omöjlighet med bly och syra. Deras
utveckling beror på extremt energifyllda litiumjon-paket. Det är kraftfullt litiumjon som bland annat driver dina prylar, batteriet i din läsplatta har ungefär lika mycket energi som en handgranat.
Litiumjon-revolutionen skapades tack vare tekniksamarbete över
Atlanten.
DEN FÖRSTE SOM började experimentera var engelsmannen Stan
Whittingham, vid Exxon i New Jersey, som år 1977 skapade ett batteri
som drevs av litium och aluminium. Men det var pyttelitet, stort som
en enkrona kunde det bara driva en klocka.
Varje gång han testade en större storlek började det brinna. Whittingham tvingades till slut överge testerna eftersom brandkåren tröttnade och ville börja ta betalt för sina utryckningar.
På andra sidan havet var amerikanen John Goodenough vid Oxford
University säker på att det skulle gå att stabilisera det hela. Hans plan
var att överge aluminum och istället hitta en annan metall-oxid att
mixa med litiumet. Han gav därför sina studenter i uppdrag att helt

Tesla har ett batteripaket
med 7 000 småbatterier av
typen 18650. Bredvid syns
ett vanligt AA-batteri.
Foto: Wikipedia | CC3.0 |
Lead holder
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På många elbilar är hela golvet fyllt av batterier.
Det här är en Nissan Leaf.
Foto: Tennen-Gas / Wikipedia / cc-by-sa-3.0

Batterierna
en stor utmaning
för återvinnare
enkelt gå igenom hela den periodiska tabellen, bokstav för bokstav.
År 1980 gav det resultat när man blandade litium med kobolt. Det är
de här två metallerna som gör att vi i dag har små mobiltelefoner och
supersnabba elbilar.
Och det här är bara början på den nya ”batteriåldern”.
I dag finns det ungefär tre miljoner elbilar i världen. Det låter kanske
mycket men det finns ungefär en miljard bilar.
Redan om tio år så kommer våra vägar att vara fyllda med ca 120250 miljoner elektriska varianter av Ford, Volvo, BMW och alla de
andra stora märkena. Med tanke på att batteripaketet i varje elbil kan
kosta 100 000–200 000 kronor kan du lätt räkna ut att det här snart är
en megabransch.
Det kommer också att bli en extremt stor marknad när de här batterierna ska återvinnas.
Enligt nyhetsbyrån Bloomberg hamnade ungefär 55 000 batteripaket
på någon av världens returanläggningar under 2018. År 2025 kommer
den siffran i stället att vara mer än tre miljoner, och år 2030 kommer
returbranschen att behöva ta hand om elva miljoner ton litiumjonbatterier varje år. ❂
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BATTERIERNA I ELBILAR blir en stor utmaning
för återvinningsbranschen framöver. Och det
allvarligaste problemet är risken för bränder.
I en elektrisk bil används samma typ av litiumjonbatterier som i mobiltelefoner och datorer. Men
i en bil kan det finnas så mycket som 7 000 små
batterier. I dag återanvänds bara fem procent av
världens produktion av litiumbatterier. Den främsta anledningen till det är att kostnaden är högre
än värdet av metallerna.
Det största problemet som bilåtervinnarna har
att ta hänsyn till är brandrisken.
I takt med att antalet elbilar ökat på vägarna
runt om i världen har också antalet bränder ökat.
Ett batteri kan börja brinna om det utsätts för
kraftiga stötar. Om det går hål i höljet är nämligen
risken för brand stor eftersom elektrolyterna fattar
eld mycket lätt.
En annan potentiell risk uppstår om det skulle
komma in vatten i batteriet. Det kan innebära att
batteriet kortsluts och börja brinna.
Batterier som varit utsatta för värme börjar dessutom ofta brinna igen. Det kan handla om så låga
temperaturer som 90 grader. Därför måste de förvaras på avskild plats med ständig övervakning.
Ett batteri som varit utsatt för värme kan avge
den giftiga gasen vätefluorid. Den här gasen kan
gå rakt igenom skyddsdräkter och in genom
huden.
De som hanterar batterier som kan vara skadade
ska ha både elektrikerhandskar, skyddsglasögon
och skyddsskor enligt rekommendationer enligt
biltillverkarnas rekommendationer. ❂
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Forskarnas galna
material till nya batterier
Det satsas miljarder på att ta fram nya material
som kan göra tillverkningen av batterier billigare.
Det pågår experiment med allt från mögel och bildäck till löv och ölburkar. Här är några av de galna
material som kanske tar över i framtidens batterier.
MÖGLIGT BRÖD

Ett helt vanligt brödmögel, eurospora crassa, kan skapas litiumjon-batterier som håller mycket längre. Forskarna vid University
of Dundee använder en metod som kallas biomineralisering och
låter möglet utvinna helt nya material från metallen mangan. Vid
sina försök lyckades man få batterierna att behålla 90 procent
kapacitet efter 200 laddningar.
Källa: Current Biology
BILDÄCK

Genom att baka gamla bildäck i syrefria förhållanden, och med
mycket höga temperaturer, har forskare vid Oak Ridge National
Laboratory fått fram ett nytt hårt kolmaterial. Det här använde
man sedan som anod i natriumjon-batterier. De gamla bildäcken
lyckades få batterierna att behålla kapaciteten extremt länge.
Källa: Journal of Power Sources
ÖLBURKAR

Forskare vid Stanford University har lyckats skapa ett fungerande
batteri där man använder aluminium i stället för litiumjon. Det
här gör det extremt mycket brandsäkrare – och billigare. Men
batteriet är ändå långt borta eftersom det vid försök bara ger
hälften så mycket energi som dagens litiumjon-varianter.

Så ska våra

Källa: Nature
LÖV

I Kina har man forskat på att lösa två problem på en gång:
Undvika luftföroreningarna på hösten när miljontals invånare
bränner löv på tomten – och fixa bättre batterier. Forskare vid
Quila University of Technology i staden Jinan har skapat ett
batteri med hjälp av löv. Man samlade in löv som sedan torkades
och maldes till pulver. Man tillsatte lite kemikalier och satte i
en ugn. Resultatet var ett material med massor av porer som var
perfekt för lagring av energi.
Källa: Journal of renewable and sustainable energy
SILIKONDAMM

När man sågar upp silikonskivor för användning i elektronik så
skapas det stora mängder damm. Forskare vid universiteten i
Osaka och Tohoku tvättade dammet och gav det ett lager med
kol. Resultatet användes för att skapa anoder till litiumjonbatterier som var tre gånger mer effektiva än dagens grafit.
Källa: Scientific Reports ❂
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Biljätten Nissan har tagit fram gatljus som drivs av
gamla bilbatterier som laddas med hjälp av solpaneler. Foto: Nissan

» När elen dominerar
de svenska vägarna
kommer kanske
100 000 fordon att
skrotas varje år. »

Vid Nissans nya fabrik i japanska staden Namie återanvänder man elbilen Leafs
batterier. Foto: Nissan

batterier få ett andra liv
I dag hamnar bara några tusen batterier från världens elbilar på återvinningscentraler. Men redan om några år kommer det varje år att handla om många miljoner.
Nu försöker bilföretagen skapa en marknad för begagnade elbilsbatterier.
Av Mikael Jägerbrand
BATTERIER I ELBILAR kommer att slitas ut eftersom de utsätts

för många laddningar. Det handlar om 4-5 år för bilar som
används i yrkestrafik, till exempel taxibilar, och kanske 8-10
år för privatbilar.
I takt med att elbilarna nu blir allt fler så börjar bilindustrin oroa sig för vad man ska göra med den lavin av batterier
som kommer om några år.
När elen dominerar de svenska vägarna så kommer kanske
100 000 fordon att skrotas varje år. Det skulle innebära en
ström av ca 3 000–4 000 ton batterier – varje månad.
Men stora delar av den här lavinen behöver inte smältas
ner utan kan få ett andra liv. För även om ett batteri inte
längre är bra nog för en långtur på motorvägen så fungerar
det perfekt för andra ändamål. Ofta har det kvar 50-70 procent av sin kraft.
Just nu håller bilföretag över hela världen på att skapa nya
marknader för de miljontals batterier som inte längre behövs

i deras fordon. De som kommit längst är japanska Nissan.
Man har byggt en ny anläggning där man tar emot batterier
från sina Nissan Leaf. Man gör en snabb, men rejäl, koll av
alla de 48 modulerna, och säljer sen vidare dem som klarar
kontrollen.
DERAS BEGAGNADE BATTERIER används bland annat för gaf-

feltruckar, golfbilar och till en ny typ av gatlyktor som Nissan tagit fram för områden utan elnät.
På Toyota har man börjat återanvända batterierna från sina
Prius-hybrider. De får nytt liv i 7-eleven-butiker där de tillsammans med solfångare driver drickkylar och korvgrillar.
Det vanligaste sättet att återanvända batterier från fordon
är som stora energibanker. Franska Renault har skapat energibanker som ger reservström till hissar och vid strömavbrott. ❂
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Med elvägar blir
batterierna mindre
I dag behöver elbilar jättelika batterier för att kunna ta sig fram. Om fordonen
i stället kan hämta energin direkt från vägbanan kan de göras lättare och
mer effektiva. Och försök med elvägar har redan börjat här i Sverige.
Det stora problemet för dagens elfordon är att de måste ha batterier som väger hundratals kilo. Och ju längre man vill kunna köra, desto tyngre blir bilen.
Den bästa lösningen är att bygga in strömskenor i vägbanan. Då kan elbilen hämta energin direkt när den behövs.
Den här typen av elvägar testar man redan nu här i Sverige, bland annat vid flygplatsen
Arlanda, projekt Eroadarlanda.
Men att bygga in elektricitet i själva vägen är dyrt, det kommer att kosta ca 10-20 miljoner kronor per kilometer. Av det svenska vägnätet på totalt 500 000 kilometer så kommer man att prioritera storstäder och motorvägar, experter har diskuterat att elektrifiera
ca 20 000 kilometer.
Det här innebär att returbranschen i närheten av större städer till större delen kommer
att få in småbatterier eftersom invånarna klarar sig med en mikrobil.
På landsbygden kommer bilisterna att behöva använda elbilar med rejäla batterier. Elbilarna kommer att behöva köras längre sträckor samtidigt som det inte finns några elvägar. ❂
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Genom att lägga elektriska
skenor i vägbanan kan
elbilar klara sig med
mindre batterier.
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VIKTIGA ÅRTAL I BILBATTERIETS
Inom några år kommer troligen de flesta fordon du ser i trafiken att drivas av elektricitet. Steget in i elbilarna blir bara ett av många viktiga kliv
för batteriet. Här är några av de viktigaste årtalen i bilbatteriets historia.
200 f.kr.
FORNTIDA BATTERI

I Bagdad har arkeologer hittat vad som kan vara världens första batteri. Fyndet
av en kruka, kopparspole och en järnstång, har debatterats ända sedan 1938.
Vid experiment har man upptäckt att krukan kan ha gett hela två volt, men
många menar att kärlet användes till helt andra syften.
1749
ORDET BATTERI MYNTAS

Det var den blivande amerikanske
presidenten Benjamin Franklin som
började använda ordet batteri om
elektricitet. Han experimenterade
med att spara statisk elektricitet på
flera glasplåtar. Franklin lånade ordet
från militären där det användes när
flera kanoner bildade ett ”batteri”.
1817
GRUNDÄMNET LITIUM UPPTÄCKS

När den svenske kemisten Johan August Arfwedson undersökte prover
från en gruva i Utö upptäckte han grundämnet litium. Hans kollega Berzelius föreslog namnet ”lithion”, grekiska för ”av sten”.
1836
FÖRSTA KOMMERSIELLA SUCCÉN

Det här batteriet heter ”Daniells element”
och producerar exakt en volt elektricitet. Man
använde det som utgångspunkt när mätvärdet
volt skapades. Batteriet består av ett kopparrör
som fylls med zink- och koppar-elektroder och
svavelsyra. Det uppfanns av brittiska kemisten
John Frederic Daniell 1836 och blev mycket
populärt vid telegrafstationer.
1799
FÖRSTA BATTERIET

Den italienske forskaren Alessandro
Volta skapade det första moderna batteriet år 1800. Hans batteri bestod av
skivor av silver och zink som varvades
med vått tyg. Uppfinningen kallas
Voltas stapel.
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HISTORIA
1859
FÖRSTA BLYBATTERIET

Fransmannen Gaston Planté
skapade år 1859 det välbekanta blybatteriet som många
fordon använder än i dag. De
första batterierna var runda och
användes framför allt för belysningen ombord på tåg. År 1881
kom en fyrkantig variant som
var lättare att massproducera.
1 891
FÖRSTA ELBILEN

Elbilen är inte en ny uppfinning. Redan 1891 skapade
amerikanen William Morrison en elbil med toppfart på
23 km/h. Bara efter några år fanns 100-tals av hans fordon
som taxibilar i New York.
1899
HOBBYBATTERIET

Det klassiska hobbybatteriet NiCd, nickel-kadmium, uppfanns av svensken Waldemar Jungner. Här i Sverige började tillverkningen redan 1910 men de slog inte igenom på
riktigt allvar förrän på 1960-talet.
1953
12 VOLT TAR ÖVER

De första åren klarade sig bilarna med batterier på 6 volt.
Men i takt med att bilarna fick allt mer utrustning så krävdes mer kraft. Den första stora biltillverkaren som gick
över till 12 volt var GM år 1953 som bytte system i Cadillac, Oldsmobile och Buick.

Napoleon en av
de första att få
en batteristöt
DEN FRANSKE HÄRSKAREN Napoleon älskade ny

teknik. Han bjöd därför in uppfinnaren Volta till
Paris för en serie föreläsningar. Sedan deltog han
själv i experiment med elstötar.
Den italienske uppfinnaren Alessandro Volta
skapade det allra första batteriet 1799.
Den franske härskaren, och blivande kejsaren,
Napoleon var så nyfiken att han år 1801 bjöd in Volta
till att hålla en serie föreläsningar vid den franska
vetenskapsakademien i Paris.
Under de här showliknande föreläsningarna deltog
Napoleon själv. Han fick bland annat stötar av
batterier, smälte en järntråd och sköt med en
elektrisk pistol. ❂

ELEKTRISK FOLKABUSS

1971
FÖRSTA SLUTNA BATTERIET

Förr i tiden var bilägaren tvungen att hela tiden sköta
batteriet och bland annat fylla på vatten. Det första helt
slutna batteriet kom 1971 och hette ”Delco-Remy Freedom maintenance free”.
1979
LITIUMBATTERIET SKAPAS

Forskare vid de båda universiteten Stanford och Oxford,
skapar de första fungerande litiumjonbatterierna. År
1991 började de första batterierna säljas av Sony. De här
batterierna dominerar i dag i både mobiler, datorer och
elbilar. ❂

DEN KLASSISKA folkabussen är på väg att få ett helt

nytt – elektriskt – liv. Den nya versionen kallas I. D. Buzz
och kommer 2022.
Foto: Volkswagen

→
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Kina dominerar
med elfordon

DET LAND DÄR UTVECKLINGEN går
snabbast när det gäller elektrifiering av
trafiken är Kina.
Här finns det redan miljontals bilar,
bussar, cyklar och mopeder.
Siffrorna är fantastiska när det gäller
Kina och försäljningen av elektriska
fordon.
I hela världens produceras det ungefär en miljon elbilar varje år, hälften av
dessa säljs i Kina.
Landets dominans är ännu större
när det gäller elektriska bussar och
elektiska tvåhjulingar. Totalt finns det
ca 370 000 elbussar och 250 miljoner
elektriska cyklar, mopeder och motorcyklar. Hela 99 av 100 av dessa finns i
Kina.
Det är därför inte så konstigt att
landet har flera av världens största tillverkare av batterier. ❂

Företag satsar
fantasisummor

VÄRLDENS FÖRETAG KOMMER att
investera rena fantasisummor på batterier de närmaste åren: Mer än 5 500
miljarder kronor.
Under de kommande åren kommer
världens företag att investera jättesummor på forskning och nya fabriker.
Enligt en kartläggning av nyhetsbyrån Bloomberg så kommer man att år
2050 ha satsat hela 5 500 miljarder
kronor. Det gäller batterier för både
elbilar och för till exempel reserv-el i
bostäder.
Man beräknar också att en tredjedel
av världens bilar kommer att vara
elektriska år 2040, alltså omkring 559
miljoner fordon. ❂

FÖR FAMILJEN
OM NÅGOT ÅR kommer den
färgglada elbilen Chrysler Portal.
Man förväntar sig framför allt att
sälja bilen till unga familjer.
Foto: © 2019 Fiat Chrysler Automobiles
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Nya elbilstillverkaren Rivian har ett rejält batteripaket på 180 kwh som grund i sina
bilar, ett av de största i branschen.
Foto: Rivian

Nästan inga batterier
i elbilar är likadana
Kommer du att arbeta med batterier från elbilar de
närmaste åren? Då gäller det att du specialiserar dig
– och börjar samla manualer.
DET FINNS KNAPPT två bilar som har likadana uppsättningar.
Bil- och batteritillverkare använder så
många olika metaller, kemikalier, vätskor,
storlekar och former, att det knappt finns
två fordon som har samma ”paket”.
Även i de många fall då man buntat
ihop några hundra små standardbatterier
så skiljer sig kopplingar, svetsningar och
kylsystem.
Samtidigt som biljättar som Volkswagen
skapat ett gemensamt batteripaket för alla
sina elmodeller dyker det hela tiden upp
nya, mindre bilfirmor som skapar helt egna
lösningar. ❂

Så här ser bottenplattan med det
inbyggda batteripaketet ut på en
Tesla Model S. Foto: Wikipedia | CC4.0 |
Tokumeigakarinoaoshima

MÄKTIG MERCA
DET HÄR ÄR en av de nya elbilarna som
är på gång från Mercedes-Benz. Den här
modellen heter EQA och blir företagets
första kompakta elbil. Trots att den är liten
har den fyrhjulsdrift, två rejäla elmotorer
och kan köra 40 mil på en laddning.
Foto: Mercedes-Benz

Priset på batterier
till elbilar sjunker

Räkna med att
metallerna blir dyrare

BATTERIER TILL ELBILAR blir allt billigare. På mindre än tio år

FÖRSÄLJNINGEN AV ELBILAR

har priset sjunkit till mindre än en sjättedel.
Trots att råvarorna till elbilarnas litiumjonbatterier ökat i pris
så har batterierna blivit allt billigare.
Priset för batterier anges oftast i dollar per kilowattimme. År
2007 var priset hela 1 300 dollar/kWh – i år är priset nere i ca
200 dollar/kWh. Många experter menar att priset är ca 100 dollar/kWh om tio år.
Det här beror till stor del på att man med bättre teknik kunnat göra batterierna mer energieffektiva. Men det beror också på
de många fördelar man fått när man nu kan massproducera i
större fabriker. ❂

kommer att mångdubblas de närmaste åren. Det här gör att metaller som kobolt och litium kan
bli rekorddyra.
De flesta metaller produceras i så stora mängder att priset inte
påverkas när elfordonen blir fler. Det gäller bland annat aluminium och stål. Men priset har redan skenat i höjden för den viktiga batterimetallen litium. Detta trots att antalet elbilar i dag
bara är drygt 3 miljoner. Om tio år kommer de att vara fler än
100 miljoner – alltså 30 gånger fler.
Det här gör att de flesta tror på ständigt ökade priser på både
litium och den rätt sällsynta metallen kobolt.
Ändå kommer troligen priserna på batterier att fortsätta sjunka eftersom tillverkningen blir allt effektivare. ❂

HET HONDA
BILJÄTTEN HONDA STORSATSAR på en

minibil anpassad för storstäderna. Elbilen
heter Urban EV och kommer att få en
räckvidd på ungefär 25 mil. Modellen
kommer att börja tillverkas under 2019.
Foto: Honda

→
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Zombiebilar
kommer kosta
oss miljarder
DET KOSTAR BARA någon krona per
mil att köra en elbil. Men zombietrafik kommer att göra att staten inför
kilometerskatt. Något som kostar
bilisterna flera miljarder.
I dag kostar elen som driver en bil
bara någon krona per mil.
Men när våra bilar blir självkörande
så kommer myndigheterna rätt snabbt
införa någon typ av kilometerskatt.
Anledningen heter zombiebilar.
Den som pendlar till jobbet i centrum med en självkörande bil kommer
inte att betala dyr parkering utan i
stället skicka den tillbaka till bostaden.
När det är dags att åka hem så signalerar man bara bilen för hemresan.
Under rusningstid så kommer vägarna därför att vara fyllda med tomma
zombiebilar.
I USA har politiker i flera storstäder
redan börjat ta fram lagförslag om
kilometerskatt för att minska den här
trafiken. ❂

Så återvinns
ett elbilsbatteri
BATTERIET KAN STÅ för hela 30 procent av en eldriven personbils vikt. Det
är inte ovanligt att batteriet väger mellan 300 och 600 kilo.
I eldrivna truckar, maskiner och lastbilar kan batteriet variera ännu mer i
vikt.
Elbilsbatteriet packas i en säker
transportlåda och körs av en särskilt
utbildad transportör.
Batteriet töms på ström och om
möjligt säkerställs det att elen som
finns kvar i batteriet används lokalt.
Sedan monteras batteriet ned manuellt.
De olika komponenterna sorteras
och behandlas i flera steg för att så
mycket av materialet som möjligt ska
tas till vara. Det material som inte går
att återanvända återvinns eller tas om
hand på bästa sätt utifrån miljökrav.
Källa: El-Kretsen❂
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En av Panasonics många fabriker för bilbatterier. Den här nya anläggningen ligger i
Dalian, Kina.
Foto: Panasonic

Det här är världens
stora batterijättar

När elbilarna nu kommer på allvar måste biljättarna ta
hänsyn till en ny maktfaktor: batteritillverkarna. En handfull företag dominerar den nya branschen.
DET ÄR I ASIEN som världens batterier för

elfordon tillverkas.
Största företaget är japanska Panasonic
med en marknadsandel på 40 procent.
Tvåa är kinesiska CATL med 23 procent
av marknaden. Därefter följer två
sydkoreanska jättar; LG Chem som
tillverkar 18 procent av bilbatterierna och

RENA RAMA
LÅDBILEN

BATTERITILLVERKAREN HAR

skapat en helt ny typ av självkörande
elbil. Den består av en bottendel med
motorer och batterier – och en överdel
som går att byta ut. Ena dagen kan
bilen köra grönsaker och den nästa
vara en taxi. Konceptet kallas SPACe_C.
Foto: Panasonic

Samsung SDI som står för 10 procent. Det
kinesiska Guoxuan High tech har en
marknadsandel på 7 procent.
Men inom några år kommer det att
finnas produktion även i Europa. Både
CATL, Tesla och Northvolt planerar att
bygga jättelika fabriker. ❂

Återvinning

Drygt 14 kilo elektronik
per person samlades in 2018
Under 2018 samlade svenskarna in 146 228
ton elektronik till återvinning, eller 14,3 kilo
per invånare. Totalt motsvarar det nästan
15 Eiffeltorn. Det visar ny insamlingsstatistik
från El-Kretsen.
EL-KRETSEN, SOM ÄR det största nationella insamlingssystemet för elektronik och batterier, har publicerat statistik
för 2018, och siffrorna är glädjande för miljön.
Insamlingen som sker via El-kretsens insamlingsplatser
och i samarbete med landets samtliga kommuner uppgick
till 126 119 ton.
Tillsammans med den elektronik som kommer till
El-Kretsen direkt via företag eller andra parter blir totalsumman 146 228 ton. Det motsvarar cirka 14,3 kilo per
invånare i Sverige.
Att den totala vikten av de insamlade elprodukterna
från kommunala återvinningscentraler ändå fortsätter att
minska beror på att elprodukterna i sig har blivit lättare
än tidigare. Det handlar alltså om att vi till exempel samlar in fler platt-tv-apparater och färre tjock-tv-apparater
i dag, och inte på att svenskarna har blivit sämre på att
återvinna.
I stället tyder det mesta på att allt fler elprylar lämnas
in till återvinning.
Svenskarna har bland annat blivit bättre på att lämna in
audioprodukter, som dvd:er, radioapparater och tv-boxar,
men också hushållsprodukter, som kaffebryggare och hårfönar.
Antalet inlämnade produkter i dessa kategorier har ökat
procentuellt under flera års tid.❂

Vi blir allt bättre på att lämna det vi inte längre använder till återvinning. Förra året samlade svenskarna in cirka 14,3 kilo elektronikprylar
per person.
Foto: Adam af Ekenstam, El-Kretsen

Älska din bil och
värna om miljön.
Vi har begagnade fordonsdelar till rätt pris och med garanti!

Kontakta oss på 0612-124 20 eller www.ådalens.se

Berg&Ström
System AB

Ett m
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msä

gt fö

retag

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.

Aktuellt från

BO ERICSSON, vd

Stort behov av personal
– men lärare saknas
SVERIGES FORDONSVERKSTÄDERS Förening och Verkstadsföretagarna åker ut på
fordonsbranschens största informationsresa någonsin!
Behovet av information om utvecklingen i branschen är större än någonsin.
Samtidigt införs Godkänd Bilverkstad,
Certifierad Verkstad och Eurogarant.
Vårt behov av personal är stort men
utbildade lärare saknas och detta motver-

» Vem ska reparera

fordon i framtiden
om det inte finns
moderna yrkeslärare
som kan utbilda
morgondagens
mekaniker och
tekniker?«

kar rekryteringen. Lärarkåren har en alltför hög medelålder så frågan är vem som
ska reparera fordon i framtiden om det
inte finns moderna yrkeslärare som kan
utbilda morgondagens mekaniker och
tekniker?
Vi kan skriva spaltmeter om branschens
snabba utveckling och konsekvenser av
lärarbristen, men vi har i rådande
situation valt att möta era företag
personligen.
SFVF och Verkstadsföretagarna
kommer att bjuda in er till viktiga
informationsträffar med våra kunnigaste
medarbetare under våren och hösten på
18 olika orter i Sverige.
UNDER INFORMATIONSTRÄFFEN kommer
vi att besvara viktiga frågor i samband
med en unik branschföreläsning. Förutom
en inledande intressant analys av
kommande års nästan ”overkliga”
teknikutveckling, kommer det att bli en
genomgång av aktuella arbetsgivarfrågor

och verkstadsjuridik.
Då rekryteringen av nya yrkeslärare kan
vara en överlevnadsfråga för många
skolor, och i förlängningen våra företag,
har Verkstadsföretagarna med stöd av
SFVF tagit på sig en branschroll.
Skolverket har gett Verkstadsföretagarna
förtroendet genom att erbjuda ett bidrag
som ska användas till rekryteringsarbetet
av nya yrkeslärare till fordonsbranschen.
REKRYTERINGSARBETET KOMMER att ske
på flera sätt, bland annat genom att
erbjuda yrkesarbetare från företagen,
arbetslösa personer och personer med
lindriga handikapp att söka
yrkeslärarutbildningen.
Yrkeslärarutbildningen finns vid ett
tiotal högskolor och universitet.
Vår bedömning är att när företagen
inser konsekvenserna av en lärarbrist
kommer våra idéer att få ett positivt
mottagande. ❂

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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ÅSA EKENGREN,

ANNA HENSTEDT,

teknisk samordnare

miljöansvarig

Ersättningen är verklighet
HOPPAS ATT ALLA har fått en bra start

på 2019!
I decembernumret nämnde vi att
regeringen skickat ett förslag på remiss,
vilket 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 kostnaderna är upp
till 5 000 kronor per bil. Detta har nu
blivit verklighet, och kommunerna kan

ansöka om bidrag hos Kammarkollegiet.
Mer går att läsa på:
https://kammarkollegiet.se/statsbidrag/
ansok-om-statsbidrag-flyttning-uppstallning-och-skrotning-av-fordon
VI HAR NU till slut fått en ny regering, och

tanken är att göra även den nya regeringen
medveten om frågan som BIL Sweden,
Stena Recycling, Sveriges Bilåtervinnares
Riksförbund, BilRetur, Håll Sverige Rent

och Lantbrukarnas Riksförbund drivit en
längre tid. Det handlar om att
vägtrafikregisteravgiften bör höjas med 20
kronor per fordon årligen för att på så sätt
finansiera omhändertagandet av övergivna
fordon.

Förväntningarna på 2019 är att
fortsätta få upp frågan om hur
bilåtervinningen i Sverige kan förbättras
ytterligare! ❂

» Tanken är att göra även
den nya regeringen medveten om
frågan vi drivit en längre tid. «

Kommunerna kan
ansöka om bidrag hos
Kammarkollegiet för
att omhönderta målvaktsbilar.
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ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Hög tid att agera nu!
HÅLLBARHETSFRÅGAN ÄR mer och mer

aktuell och materialåtervinning är en
självklar och viktig del i den cirkulära
ekonomin. Stena Recycling arbetar med
effektiva processer för återvinning, kontinuerlig teknikutveckling och i nära
samarbete med många berörda aktörer.
Tillsammans säkrar vi en hög återvinningsgrad och uppfyller de högt ställda
krav som finns på återvinning av personbilar. Vi ser en tydlig trend i att
kunskapen och medvetenheten om en
hållbar resurshantering har ökat. För
bilar finns det väl fungerande processer
med certifierade bildemonterare i Bilretur och återvinningsprocesser i absolut
framkant hos oss i Stena Recycling. Det
hjälper alla inblandade parter att uppnå
sina hållbarhetsmål. En förutsättning är
dock att bilarna lämnas in för
återvinning i tillräcklig omfattning.

FÖRRA ÅRET KOM det in ungefär 200 000

bilar för återvinning i Sverige, men det
finns betydligt fler bilar som skulle
behöva återvinnas. Det pågår en översyn
av ELV-direktivet, som innehåller

regelverket inom EU för producentansvar för bilar. De problem vi ser i Sverige
delar vi med många länder inom EU. Vi
har ett förslag som möjliggör att fler bilar
kommer in för återvinning och att de
återvinns av aktörer som uppfyller kraven
på en hållbar återvinning. Förslaget
innebär att vi skulle kunna få in flera
bilar genom exempelvis insamlingskampanjer som skulle förebygga kommande
problem med övergivna bilar med mera.
En transportersättning till ägare av
uttjänta äldre bilar skulle motivera till att
lämna in bilen till en auktoriserad
bildemonterare. Om det ändå blir bilar
övergivna skulle kommuner, stat och
berörda aktörer kunna få ersättning för
de kostnader som finns för att samla in
även de här bilarna.
UTREDNING EFTER utredning har pekat

på problemet med att bilar blir dumpade,
övergivna eller bara stående. Uttjänta
bilar ska inte stå i naturen, det är en
resurs som ska tas tillvara. Bilar ska återvinnas och de ska återvinnas på ett håll-

bart sätt. I Sverige kan vi med vårt
förslag visa vägen mot en ännu mer hållbar återvinning av bilar. Det är många
berörda parter som står bakom förslaget
och tillsammans har vi framfört förslaget
under en längre tid. Den nya regeringen
har en möjlighet att visa att det går att
agera och inte bara utreda. Det är hög tid
att agera nu. ❂

» En transport-

ersättning till ägare
av uttjänta bilar
skulle motivera till att
lämna in bilen till en
auktoriserad bildemonterare.«

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
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2019

29

Konsulttjänster och utbildningar
inom följande områden:

MILJÖ

ARBETSMILJÖ

Vi tar hand om
Er slutkörda bil

ENERGI

Certifierad
KVALITET

AVFALL

HÅLLBARHET

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

www.rsmco.se

Nya Bildelar

Här är några exempel på nya delar inom kategorin fram / bakvagn

* Framaxelbalkar
* Bärarmar bak

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

* Bakaxlar
till flera nya
bilmodeller.

Bärarm bak

Toyota Avensis 2003-2008

Bärarm bak

Nissan Qashqai 2007-2013

Framaxelbalk

Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

Hyundai i30/Kia Ceéd 2007-2011

Kontakta oss när det gäller era försäkringar
82

Grossist sedan 19

Se vårt unika sortiment på www.galwin.se

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

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

VI SKROTAR INGA BILAR

– VI ÅTERVINNER DEM

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

www.olanders.nu

0652-56 50 00

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

Spillsug för bildemontering
• ATEX Certifierad
• Underhållsfri
• Luftdriven
• Enkel att fylla och tömma

www.haggs.se

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

TRYCKLUFTSDRIVNA
MEMBRAN- OCH
DOSERPUMPAR
I mer än 30 år har vi tillverkat
pumpar till bl.a. fordonsverkstäder
och bildemonteringsfirmor
Kontakta oss för mer info
Telefon 036-18 11 60
www.dominator.se
info@dominator.se

P10A

P30A

Dominator - en del av
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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

FÖRBUND

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

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.
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

0707-48 2575

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

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.

WWW.BATTERIPENGAR.SE

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
0510-170 66

0520- 47 26 25

Kontaktinformation
info@batteripengar.se
010-58 55 000
Batteripengar drivs av Human Factor AB

Nytt från

Danmark

JBORGE MADSEN

direktor, dansk autogenbruk

Regeringen fordobler skrotpræmien på gamle dieselbiler
Miljøminister brugte Stena som baggrund for TVspot for ny skrotpræmie for dieselbiler fra før 2006.
DEN SIDSTE BENZIN- OG DIESELBIL skal være solgt i 2030! Så
bombastisk lød det i den danske regerings udspil om en grønnere
fremtid, der blev udsendt i oktober sidste år. Og som om det ikke
skulle være nok, så bliver hybridbiler forbudt fra 2035. Regeringen
regner med, at det betyder en million elbiler på de danske veje
allerede fra 2030. Dermed er der et stykke vej at gå, når elbiler i
2018 udgjorde 1,9 procent af det samlede bilsalg. Alt i alt kører
der omkring 9.000 elbiler på de danske veje – ud af samlet set tre
millioner køretøjer.
I FINANSLOVEN for 2019 valgte regeringen at fastfryse indfas-

ningen af den almindelige registreringsafgift på elbiler, så elbilkøbere kan nøjes med 20 procent af den almindelige afgift. For
biler op til 400.000 kr. indføres dog et særligt bundfradrag, biler
under 400.000 kr. reelt bliver afgiftsfri.
Herudover har regeringen indført en midlertidig fordobling af
den danske skrotpræmie på dieselbiler indregistreret før 2006. Det
betyder, at bilejere, der skrotter deres biler på lovlig vis, får 5.000
kr. i ”præmie”.
Den forhøjede skrotpræmie gjaldt fra den 1. februar, og
ikrafttrædelsen blev markeret af miljø- og fødevareminister Jakob
Ellemann-Jensen under en uformel sammenkomst på Stenas
anlæg i Roskilde på Midtsjælland. Her dannede pladsen baggrund
for et TV-spot, hvor ministeren opfordrede ejerne af de ældre dieselbiler til at få dem skrottet.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen benyttede
Stena i Roskilde som baggrund for historien om den ekstraordinære skrotpræmie på dieselbiler fra før 2006.
BAGGRUNDEN ER NATURLIGVIS den alvorlige, at transportsektoren bidrager til verdens luftforurening, hvilket er decideret livsforkortende.
»Det får næppe nogen effekt på verdensplan, at danskerne skrotter
de ældste af deres dieselbiler, men signalet er al ære værd,« kommenterer direktør i Dansk Autogenbrug, Børge Madsen, regeringens miljøinitiativ. »Desværre tror jeg heller ikke, at initiativet
får nogen nævneværdig effekt på antallet af gamle dieselbiler. Har
man et ældre køretøj, man holder af, og som går gennem periodisk
syn uden problemer, skal der mere end 5.000 kr. til, før end man
skiller sig af med det.«
Regeringen selv anslår, at den forhøjede skrotpræmie vil fjerne
36.000 ældre dieselbiler fra de danske veje. ❂

Elbil-batterier – en dagsorden vi må sætte os på
AUTOGENBRUGERNE BLIVER NØDT til at kunne skabe forretning
ud af at modtage, håndtere og genvinde eller genbruge batterier
fra elbiler. Det fastslår formanden for Dansk Autogenbrug, Søren
Lundfold, i sin skriftlige beretning, der blev offentliggjort få dage
før DAG’s generalforsamling den 9. marts.
»Elbil-batterier må ikke være det, der betyder, at bilproducenterne – eller andre spillere, vi lige nu slet ikke kan forestille os – får
overtaget og udelukker os som branche. Her er en dagsorden, vi
simpelthen SKAL sætte os på,« hedder det.
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Alt i alt 60 medlemmer, ledsagere og enkelte gæster var sat
stævne på konferencentret Kobæk Strand i Korsør ved Sjællands
sydvestkyst. Under generalforsamlingen medvirkede et antal leverandører med udstillingsstande, og hen på eftermiddagen besøgte
medlemmerne Næstved Automobil- og Nostalgimuseum. Museet
er grundlagt af medlem Peder Spandet og bygger på en livslang
samling af stort set alt, hvad der kan rulle på hjul og på effekter og
inventar, der har gjort det muligt at genskabe et helt butiksstrøg
fra Peders barndomsby, Præstø, ligeledes på Sjælland. ❂

Ledare

Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer nbf

VEIPRISING ELLER BILAVGIFT
OVER HALVPARTEN av spurte nordmenn mener veiprising bør

erstatte dagens bilavgifter.
Forbrukerorganisajonen NAF og flere politiske partier mener at
veiprising, det vil si at man betaler for hvor, når og hva slags bil
man kjører, bør utredes.
Bilimportørenes Landsforening (BIL) er positiv til en slik
avgifts modell, og har nylig fått utført en undersøkelse der nordmenn er spurt om holdningen til veiprising som fremtidens bilavgift.
Med veiprising kan man fjerne både bompenger, drivstoffavgiftene og engangsavgiften, og erstatte dem med en kilometeravgift.
Avgiftene vil da være avhengig av hvor du kjører, når på døgnet du
kjører og hva slags bil du kjører.

DET ER grunn til å tro at dette vil bli ganske dyrt for de som kjører
en diesel SUV i rushtiden i store byer? Samtidig mindre for en
som kjører el bil på i en liten bygd på kveldstid?
Undersøkelsen viser at 53 prosent av respondentene mener veiprising bør erstatte dagens bilavgifter. Kun 8 prosent mener det
nåværende avgifts-systemet er bedre, mens 22 prosent mener veiprising ikke bør innføres av personvernhensyn.

Skepsis i Regjeringen.
Både Arbeiderpartiet og Krf sendte i fjor høst inn forslag i
Stortinget om at Regjeringen skal utrede og planlegge innføringen av satellittbasert veiprising i Norge til erstatning for dagens
bompenger og andre bruksrelaterte avgifter. Transport og kommunikasjonskomiteen skal ta stilling til saken i midten av februar.
Foreløpig er regjeringspartiet Fremskrittspartiet skeptisk.
Dersom dette innføres vil intensivene til å kjøpe el eller hybridbil bli enda større.
GJENBRUK VERSUS GJENVINNING.

Stadig blir disse begrepene rotet med. Det gjelder både journalister og fagfolk. Gjenbruk eller ombruk er det øverste nivå i EUs
miljødirektiv. Gjenvinning er nr. to. Til og med returselskapene
blander disse begrepene sammen. I en nylig artikkel i tidsskriftet
Kretsløpet står det at Norge har nådd EU s krav på 95 prosent på
grunn av den store gjenvinningen av materiell fra biler. Gjenbruk
som er et sted mellom 10 til 20 prosent er uteglemt. Bildemonteringsbedriftenes handel med brukte bildeler representerer mellom
10 og 20 prosent av den totale andelen. ❂

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER
•• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper,
kjøp av forsikringsbiler.
•• Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.
•• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.
Fordelsgruppen Norge.
•• Levering av katalysatorer gjennom NBFs Servicekontor.
De beste priser, fritt avhentet, oppgjør med en gang.
•• Tilgang på juridisk assistanse gjennom NBF og NHO.
•• Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF database.
•• Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.
•• Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom Trønder Energi.
•• Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.
•• I tillegg oppdateringer fra sekretariatet og mulighet
til å delta på kurser og konferanser.

Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å
klikke på samarbeidspartenes logoer på vår nettside.
Linker til de forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.
Interesse i medlemskap i NBF, Norges Biloppsamleres
forening. www.biloppsamlerne.com
Ring 22522943 eller 90803509
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.
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HØYENERGIBATTERIE I EL BILER
Høyenergibatteriene i el biler og spesielt litium-ion - batteriene er trygge så lenge de står uskadde i kjøretøyet. Når
bilen skal kasseres må de som håndterer batteriene ha en
særlig opplæring. Energinivået er meget høyt.

DET ER OGSÅ EN viss mulighet for brann kan oppstå dersom man

håndterer disse batteriene feil. Det er utarbeidet egne forskrifter
for ut montering og transport av slike batterier.
I dag er ca. 250000 kjøretøyer med høyenergibatterier på norske
veier.
Det antas at antallet vil bli ca. 500000 el-biler og el hybridbiler i
2023.
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I 2024 antar man at det vil komme inn 40 000 kjøretøyer med
høyenergibatterier til norske bildemontgeringsbedrifter.
Bilbransjen, Bildemonteringsbransjen, Autoretur, Bilimportørenes landsforbund (BIL), Batteriretur, Vegdirektoratet, forsikrings-selskapene, Norges Bilbransjeforbund og Direktoratet for
samfunns-sikkerhet og beredskap har sammen utredet et fremtidig utdannings-system for bildemonteringsbedriftene.

Norge

» Det er også viss mulighet
for brann kan oppstå dersom man håndterer disse
batteriene feil. »

ARBEIDSGRUPPEN BLE LEDET av Norges Biloppsamleres
forening og besto av representanter fra BIL, Batteriretur og
alle bilimportørene som har el eller el-hybrid biler på det norske markedet.
Løsningen arbeidsutvalget kom frem til var at alle i biloppsamlingsbransjen må på kurs om hvordan man forskriftsmessig tar hånd om høyenergibatterier. Utdanningen har to
nivåer:
Utdanningsnivå 1. Ett dagskurs skal kvalifisere til at personell ved bildemonteringsbedriften på en sikker måte kan ta ut
batteriet av bilen og klargjøre batteriet for videre forsendelse/
håndtering. De fleste NBF bedrifter har i dag personell som
har bestått utdanningsnivå 1.
Utdanningsnivå 2. Minimumskrav for å gjennomføre dette
kurset er elektro eller bilmekaniker utdanning med fagbrev.
Den videregående opplæringen skal gi personellet kompetanse til å kontrollere batteriet med hensyn til status. De må bli i
stand til å diagnostisere batteriet slik at det kan fastslås om
det skal innsendes til Batteriretur (skadede batterier) eller om
batteriet er uskadd og kan videreselges til tilsvarende bruk.
DET ER DEN ENKELTE bilimportør som vil tilby bildemonteringsbedriftene denne utdanningen.
Det vil variere fra bilmerke til bilmerke hvor lang kursene
blir.
Det kan variere fra noen få dager til to til tre uker.
Bildemonteringsbedriftene vil derfor måtte starte å bygge
slik kompetanse meget raskt. Antallet ELV med høyenergibatterier vil øke for hvert år fremover.
Batteriretur vil være fagmyndigheten på området og vil gi
tilleggs-kurser og gi råd til bildemonteringsbedriftene.
Hovedtyngden av ELV høyenergibatterier vil i fremtiden bli
solgt/innlevert til Batteriretur AS. Dette fordi batteriene som
har liten resteffekt ikke vil være mulig å videreselge. ❂

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no | salg@obd.no
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Aluminium fra norske
vrakbiler blir til sykkelstativ.

Etter at bilen din har rullet sine siste mil og er levert hos biloppsamleren, får materialene fra kjøretøyet nytt liv. For eksempel aluminium.
Aluminium fra norske vrakbiler sorteres ut ved fragmenteringsverkene og selges tilbake til aluminiumsstøperier. Sykkelstativene i
Trondheim og Bergen er laget i Østfold med aluminium fra norske vrakbiler. Det er blant annet slik vi oppnår miljøkravene for
gjenvinning av bil. I 2017 klarte vi en materialgjenvinningsgrad på 86,1 % og en total gjenvinningsgrad på 97,2 %, godt innenfor
myndighetenes krav om å gjenvinne 95 %. Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for miljøet og bra for alle som vil sykle til jobb.

SE VIDEO: u.nu/xd69
autoretur.no
Kilder: Norsk Gjenvinning Downstream, Stena Aluminium
Stena Nordic Recycling Center (SNRC) Halmstad
Rolvsøy Metallindustri A/S. Autoretur - Miljørapport 2017

AUTORETUR
Bilbransjens eget returselskap

Norge

Mann fengslet for
omfattende tyverier av bildeler
Den 35 år gamle mannen med øst Europeisk opprinnelse har jobbet på et mottak for
bilvrak, og det var arbeidsgiveren som fattet mistanke om at noe var galt.
VI SÅ AT ANTALL katalysatorer vi sendte fra oss ikke stemte med
antall biler som kom inn, opplyser arbeidsgiveren.
Mannen er varetektsfengslet for fire uker. Det viser at saken er
omfattende og meget alvorlig. Det er sjelden man blir varetektsfengslet for fire uker for tyveri i Norge. Antageligvis er dette
meget grovt og berører bedrageribestemmelsene.
Ut fra opplysningene som kom frem i saken fra anmelder, er
det grunn til å tro at det dreier seg om tyveri av en langt større
mengde katalysatorer enn det som er beslaglagt hos siktede,
heter det i kjennelsen. Det ble funnet 80 katalysatorer på siktedes bopel.
Politiet har video-opptak fra arbeidsplassen som viser at vedkommende har stjålet katalysatorer og tatt disse med seg bort
fra bedriften. En rekke opptak viser dette.

store problemer. Skatte myndigheter og politiet har i dag fokus
på å stanse disse utenlandske firmaene som reiser rundt og
forsøker å handle svart. ❂

pengestrømmer i den videre etterforskning.
Saken etterforskes av Møre og Romsdal politidistrikt.
NBF advarer alle bildemonteringsbedrifter i Norge å handle
med personer som reiser rundt og tilbyr høyere priser enn markedet. Grunnen til de høye priser er at salget foregår svart. Disse
utenlandske oppkjøperne har heller ikke eksport-tillatelser. De
bedrifter som handler med slike useriøse oppkjøpere risikerer

POLITIET FØLGER OGSÅ
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Inside Egara

Lithium-ion batteries
LITHIUM-ION BATTERIES FOR vehicle traction. One of the hottest topics in the automotive world, one with the most unofficial
experts, the wildest stories and the least
info to find. Li-ion batteries are rather new
technology, but they find their way to our
housekeepings everywhere. The non-traction types can be found in cell phones and
laptops and in other devices, the traction
types in bicycles, cars (electrical vehicles
and hybrid vehicles: EV or H/EV) but also
toys like hooverboards. Everything for the
climate (where probably environment
should be mentioned) to prevent direct
emissions (direct, as the power to charge
them is almost always of fossil origin
anyway). And we must admit, the radius
may be limited, the acceleration of an EV is
fenominal. But batteries (the Li-ion type)
cannot be ingored or denied any longer as
they are everywhere and EV ELV’s start to
enter our businesses also.
WHERE DO WE FIND info about these batte-

ries? We hear many stories, but we need
solid info. What should we pay extra attention to? Most dismantlers have heard of
IDIS. IDIS provides rather good info
about batteries. Described is the system
and how to dismantle batteries from
hybrids and EV’s. And when info is incomplete or wrong, IDIS is easy to approach
and listens to your comments and will
adjust the information. But this info is
limited to dismantling and high voltage.
No directions or tips for storage are given
and about flamability of damaged batteries
nothing is said. Transport is regulated in
ADR legislation, but storage isn’t. In some
EPR scemes is refered to collectors and
recyclers and some provide transport containers that can be used for temporary
storage, but that’s about it.
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WHAT DO WE NEED to be aware of when
handling EV’s or batteries? What are the
characteristics of these batteries? First there’s the high voltage. Li-ion is able to store
a lot of energy in relatively little weight,
compared to lead-acid batteries or other
conventional types. They also can be charged rather quickly. Li-ion batteries want to
decharge quickly also, so regulation technology is necessary. For this there’s always
some electronics on Li-ion batteries, easy
to recognise by the lights that are always on
them, even when they are used as starter
batteries, almost looking like lead-acid
ones. A lot of safeties are build in in Li-ion
batteries and as said, info is in IDIS and
most trainings learn how to disconnect and
secure the high voltage systems.
THE OTHER TYPICAL characteristic is the

flamability of the electrolite in the cells. It
burns from itself when released from the
cells. And when it burns, it does at a temperature of 1200*C and is not to be extinguished. It will light up again and again
until it’s completely burned out. When is a
Li-ion battery prone to catch fire? 1 When
it’s damaged. This is visible. It could be hit
and cracked or dented, or it can come out
of a burned vehicle. Leaking Li-ion batteries smell a bit like soap. Even if the battery
didn’t burn itself, the heat can have it affected. 2 Overcharging. This can only be measured. The battery is instable and can catch
fire at a non-predictable moment. 3 Undercharging. Almost empty a battery can
become instable too. If simply charging will
stabilise it, nobody knows. Measure it.
Another way of detecting instable batteries
is feeling if they are getting warm while
nothing is done. A spontanious warming
up is alarming. Always. Secure it and have
it collected right away.

HENK JAN NIX
general secretary i egara

WHAT WE ADVISE is to have a suspect bat-

tery leave the yard as soon as possible. Dismantle it as soon as possible and have it
collected by an authorised collector. Your
EPR network knows, the producer of te
brand knows. Avoid a Li-ion fire. Leave
damaged EV’s outside if the battery is suspected. Storing it inside may burn down
your complex and even your neighbour’s.
Make sure even when stored outside, in
case of fire it cannot expand to anything
else, it can be reached easily by emercency
services (they may be able to protect everything else around the fire) and it can
burn out without damage to anything else.
The same counts for a dismantled instable
battery.

DO WE NEED to be afraid of EV batteries?
We need to have respect for them and
recognise them as they are. Good batteries
are great for trade. Even batteries that are
under 80% capacity can be refurbished by
specialists or rebuilt to energy storage systems. As long as cells in the battery pack
can store energy, there’s a goal for them
which is very sustainable. Just don’t tinker
with them and make bad ones or suspected
ones leave your yard before anything happens. Store the good ones in such a way
that they are protected from anything
around them. Do not store them with other
goods, avoid other activities than storage in
the same room where used batteries are
stored. In some countries working groups
are busy trying to find out what’s the best
way to store them. Make sure you are in
such groups, before ineffective very expensive measures are advised. It’s possible to
handle them in a safe way, but as long as
there are no directions for them, you need
to be the wise party and avoid any emercencies. As soon as there’s more info about
batteries, we will share. ❂

Tänk nytt, tänk begagnat

Alltid minst
3 miljoner
delar i lager
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.

www.markesdemo.se

› Po stt i dn i ng
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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

