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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-certifi erade 9001 & 14001.

Välkommen!

allbildelar.se • Hökärrsvägen 125 • 141 24 Huddinge • 08-746 93 00

När du köper bildelar genom oss kan du vara säker 
på att vi tar ansvar genom hela processen. Vi är den 
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VAD HÄNDER MED  bilåtervinning i framti-
den?

Den frågan är inte helt enkel att besvara, 
men att den påverkar oss och att det händer 
saker som vi inte förstår runt omkring oss 
är vi nog alla helt överens om.

Man vad ska man göra?
Det positiva är att det för en gångs skull 

inte finns någon som kan ge det riktiga sva-
ret på den frågan, vi sitter alla i samma båt.

Det vi vet är att den moderna bilen redan 
består av, och kommer att utvecklas med 
mer, material som plast och komposit. Vi 
ser också att den tekniska utvecklingen av 
bilen går i snabb takt, från självbromsande 
till självkörande. Det innebär naturligtvis 
nya utmaningar. Vi ser även elbilens intåg, 
vilket kommer att förändra mycket i bil-
branschen. Även för oss när den ska åter-
vinnas.

FRÅN FÖRBUNDETS sida har vi under 
många år jobbat för att få myndigheternas 
stöd, så att den uttjänta bilen hanteras seri-
öst. Vi kan nu se att det har skett positiva 
förändringar i deras inställning till bilåter-
vinningsbranschen. Inte minst nu när dis-
kussionerna kring de uttjänta däcken varit 

uppe på agendan. All heder åt Naturvårds-
verket som efter våra möten och diskussio-
ner satte ner foten och tydligt gav beskedet 
att bilåtervinnarna inte är några producen-
ter av däck. Hur hanteringen av skrotbils-
däcken ska skötas är en fråga mellan däck-
producenterna och bildproducenterna, som 
har satt däcken på svensk marknad.

Det är viktigt att den uttjänta bilen han-
teras på ett sätt som gör att den blir en mil-
jötillgång och inte en miljöbomb.

ATT SKAPA SAMVERKAN och förståelse 
inom motorbranschen har alltid varit vik-
tigt, det kommer att bli ännu tydligare i 
framtiden. Att dialogen i branschen måste 
ske på lika villkor för alla inblandade parter 
är därför en grundförutsättning. Vi ser 
bilens snabba utveckling från att ha varit 
analog till att i dag vara fullmatad med 
elektronik och material som kräver ökad 
kunskap för att den ska kunna hanteras rätt.

För att denna hantering ska ske på ett 
korrekt sätt, krävs att de bilåtervinnare som 
jobbar enligt det regelverk som finns, även 
får dessa bilar till sig. Vi har under flera år 
jobbat för att skapa en transportersättning 
som endast ska gälla när den uttjänta bilen 
har transporterats till en bilåtervinnare som 

är auktoriserad och har alla tillstånd som 
krävs för att bedriva bilåtervinning. Vår för-
hoppning är att det blir verklighet. Vi ser 
att många vill göra sig av med den uttjänta 
bilen, men istället blir den av olika anled-
ningar avställd och kommer inte in till bilå-
tervinnarna där den kan miljöhanteras på 
ett korrekt sätt.

DET FINNS MYCKET arbete kvar att göra 
inom bilåtervinningsbranschen, så ni behö-
ver inte vara rädda att bli utan jobb.  
Jag passar på att önska alla en riktigt trevlig 
sommar med god avkoppling och givande 
rekreation så att ni kan ladda på med ny 
energi. Ni som tar semester, gör något nytt 
så ni får en spännande upplevelse att berätta 
om.

Med goda sommarhälsningar
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Michael Abraham Förbundsdirektör

PS. Glöm inte att boka 4–5 oktober för 
halvårsmöte i Jönköping. Ni kommer att få 
uppleva något utöver det vanliga.
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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.

DET VISAR DEN undersökning som fören-
ingen Miljöfordon Sverige har gjort till-
sammans med data- och analysföretaget 
Bisnode. 

För tionde året i rad har man tittat på hur 
långt Sveriges kommuner och landsting 
kommit i sitt arbete för mindre koldioxid-
utsläpp från sina fordonsflottor. 

I miljöfordonsdiagnosen får Stockholms 
kommun högst poäng. Där är nämligen 90 
procent av kommunens lätta lastbilar 
fossiloberoende. 

Majoriteten av dessa är biogasbilar, men 
det finns även 91 lätta ellastbilar.Högst 
andel elfordon har dock Öckerö kommun. 

Där går 35 procent av kommunens 
personbilar och lätta lastbilar på el. 
Kävlinge och Vingåker kommer tätt efter 
med 32 respektive 31 procent elbilar.

När det gäller landstingen är det Region 
Skåne som får högst betyg, bland annat på 
grund av den höga andelen gasfordon.

– Vi kan se att ju bättre utbyggd 
infrastruktur för olika förnybara drivmedel 
det finns, desto enklare är det att ställa om 
fordonsflottan, säger Pernilla Hansson, 
projektledare på Miljöfordon Sverige.

ANDELEN ELBILAR i kommunernas 
personbilsflotta har ökat från 1,9 procent 

2009 till 6,4 procent i dag.Sveriges mål är 
att klimatpåverkan från Sveriges 
transportsektor ska ha minskat med 70 
procent år 2030 jämfört med år 2010. 

Här har landets kommuner och landsting 
kommit långt, enligt den nya 
miljöfordonsdiagnosen. 

Två kommuner, Botkyrka och Lund, når 
redan i år en 70-procentig minskning av de 
fossila koldioxidutsläppen enligt rapporten. 
Sveriges landsting beräknas ha en 
personbilsflotta som är fossiloberoende till 
70 procent redan i år. ❂

Stockholms stad i täten  
med miljövänlig fordonsflotta
Stockholms kommun har kommit längst när det gäller att minska 
koldioxidutsläppen från sina fordon. Men Öckerö är den kommun 
som har flest fordon som drivs med el.
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ALLVARLIGA OLYCKOR

Gastankar exploderade 
när bilarna pressades

SÄKERHET

DET ÄR EMTUNGA Transporter AB, som har 
hjälpt SBRs medlemsföretag att pressa 
karosser under många år, som har slagit 
larm. 

Vid flera tillfällen har det visat sig att det 
funnits kvar gastankar som har exploderat i 
samband med att bilarna har pressats. 

– Det är bara rena turen att ingen har bli-
vit allvarlig skadad, säger SBR:s förbunds-

direktör Michael Abraham. 
– Att det händer är inte acceptabelt.

BILARNA SOM SKA pressas ska vara mil-
jöhanterade korrekt enligt Bilskrotnings-
förordningen 2007:186, paragraf 26 och 
punkt 1–15.

– Det innebär bland annat att det inte ska 
finnas några gastankar kvar, säger Michael 

Abraham. Jag hoppas att alla förstår att det 
är ytterst viktigt att verkligen kontrollera 
detta innan bilen går till pressning. Vissa 
bilmodeller har en extra gastank som kan 
vara svår att hitta. Kontakta KonveGas för 
att få råd om ni är osäkra. Hos KonveGas 
kan ni även hyra vår tömningsutrustning 
för gastankar.

– Vi från branschförbundet har alltid vär-
nat om att den uttjänta bilen ska miljödrä-
neras på ett korrekt sätt. Och vi har också 
varit tydliga med att man ska värna om 
arbetsmiljön, både sin egen och sina samar-
betspartners.

SBR har tagit fram en utbildning i hur 
gasbilen ska demonteras på ett säkert sätt. 
Den finns i Utbildningsportalen. ❂

Flera allvarliga incidenter har inträffat i samband med att gasbilar har pressats. 

Det har hänt flera allvarliga olyckor i samband med 
att gasbilar har pressats. 

– Gastankar får absolut inte finnas kvar i bilar som 
ska pressas, säger SBR:s förbundsdirektör Michael 
Abraham.
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Klokkerholm firar 50 år med konkurrenskraftiga 
alternativa karossdelar

Med 104 anställda, ca 25 000 m2 och produkter som säljs i över 40 
länder runt om i världen är Klokkerholm Karosseridele A/S idag en ledande 
leverantör av karossdelar i Europa. Så var det dock inte från början.

En idé förverkligas

1969 hade Arne Andersen en liten verkstad med tolv anställda. Han hade 
också en bra idé. Vid den tiden var det nämligen dyrt för kunden att 
låta reparera småskador på bilen. Det berodde på att bilverkstäderna 
bara kunde köpa in kompletta originaldelar – t.ex. en hel fram- eller 
bakskärm – även om det bara var en liten del som skulle användas, och 
delarna skulle ofta anpassas. På Arnes verkstad innebar det att man 
la mycket tid på plåtarbete – i synnerhet på skärmkanter och paneler. 
De onödiga omkostnaderna och arbetstimmarna fick Arne att tänka 
kreativt; han började att tillverka formningsverktyg, så att det skulle 
gå både fortare och bli billigare att framställa karossdelarna. Arnes 
alternativ till originaldelar vann snabbt popularitet, och 1974 kunde han 
stänga verkstaden för att istället ägna sig helt och hållet åt Klokkerholm 
Karosseridele.

Tiden går – men ambitionen består 

I år är det 50 år sedan Arne Andersen tog det första lilla steget mot 
att skapa en verksamhet som skulle ge bilverkstäderna ett alternativ 
till de dyra originaldelarna. Även om lång tid har gått, förändringar har 
införts och tekniska framsteg har effektiviserat tillverkningen arbetar 
Klokkerholm Karosseridele fortfarande i enlighet med Arnes ursprungliga 
vision: nämligen att tillverka alternativa karossdelar i hög kvalitet till 
konkurrenskraftiga priser.

Företaget levererar fortfarande produkter i toppkvalitet och har 
idag ett av Europas bredaste sortiment, som innefattar både egen 
produktion och karossdelar från andra externa leverantörer. Det är en 
kombinationen av ett brett sortiment och en effektiv logistik – dagliga 
leveranser inom Skandinavien – som gör att Klokkerholm Karosseridele 
är en av de främsta leverantörerna inom bransche.

Läs mer här
www.klokkerholm.com

Belysning

Rustdelar
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Vatskebehållare

Speglar

Plåtdelar
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www.klokkerholm.com
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Insatserna för miljön 
måste löna sig

SBR:S FÖRBUNDSDIREKTÖR MICHAEL  
Abraham punktade upp fördelarna med en 
utökad demontering. Den

• leder till en minskad miljöpåverkan
• inverkar positivt på mängden åter-

vinningsbart material
• leder till en ökad återvinningsgrad
• ger möjlighet att öka användningen 

av begagnade reservdelar.
SBR har medverkat i flera olika projekt 

för att hitta nya vägar att få lönsamhet i en 
utökad demontering, till exempel Realize- 
och Closing the Loop-projekten tillsam-
mans med Chalmers.

– Vi måste också jobba mer med plasten, 
förklarade Michael Abraham. Där är det 

viktigt att vi samarbetar inom Norden, vi är 
alla små länder som är stora till ytan. Trans-
porterna är ett problem, vi måste hitta 
gemensamma nämnare och lära av varan-
dra.

Under årsmötet diskuterades också pro-
blemet med oseriösa aktörer, som inte har 
de tillstånd och certifieringar som krävs för 
verksamheten och som inte uppfyller kra-
ven som finns reglerade i Bilskrotningsför-
ordningen 2007:186. Det är ofta tre punk-
ter som myndigheterna missar att kontroll-
era:

• tillstånd att hantera AC
• tillstånd att skjuta airbags
• tät ytbeläggning.

– Den som inte uppfyller de här tre 
punkterna, ska heller inte ha auktorisation, 
sa Michael Abraham, som också redogjor-
de för de olika samarbeten med biltillver-
kare, bilhandel, försäkringsbolag, fragmen-
teringsindustri och myndigheter, som SBR 
har och där förbundet också har möjlighet 
att vara med och påverka utvecklingen i 
bilbranschen.

Michael Abraham berättade även att för-
bundet har valt en ny leverantör av 
branschcertifieringen. 

Han påminde också om möjligheten att 
skaffa ett certifikat för AC-tömning genom 
utbildningen i Utbildningsportalen.

– Utbildningsportalen är ett både billigt 

BUDSKAPET PÅ SBR:S ÅRSMÖTE:

Möte för miljön

En utökad demontering ger en stor miljövinst. Men den måste också 
ge vinst för demonteringarna som gör den här viktiga insatsen för 
miljön. Det var ett av budskapen på SBR:s årsmöte.
Text och foto: Agneta Trägårdh

Børge Madsen Isabelle Backman från Skellefteå Bilde-
montering och Emma Bjuhr från Atracco 
Hedemora är nya suppleanter i SBR:s 
styrelse.

John Axel Forsman Jörgen Härmälä
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och smidigt sätt att se till att medarbetarna 
vidareutbildar sig. Där har man utbildning-
en på hemmaplan när man vill och kan gå 
den.

De övriga nordiska bilåtervinningsför-
bunden var också på plats för att berätta 
om sitt arbete under året.

– Jag är här för tionde året i rad, sa Jörgen 
Härmälä från det finska förbundet. För 
varje gång hittar jag något nytt som jag kan 
ta med mig hem.

Jörgen redde ut skillnaden mellan de fin-
ska förbunden SAL och VAY. SAL ry är 
det finska bildemonteringsförbundet som i 
huvudsak sköter branschens dialog med 
myndigheter, bilimportörer och fraggar.

VAY är den finska reservdelsbranschens 
förening, vars främsta uppgift är att sköta 
branschens marknadsplats, IT-plattform, 
affärsmässig marknadsföring och också 
göra upp ramavtal mot tredjepartsleveran-
törerna.

– Både SAL ry och VAY grundades 1998 
och har därför firat ett gemensamt 40-års-
jubileum genom att satsa på temat: Bilde-
montering – en bra partner i den cirkulära 
ekonomin, berättade Jörgen Härmälä. En 
begagnad originaldel lämnar exakt noll 
koldioxidavtryck. Varför ska man frakta 
piratdelar från Kina när bildemonteringar-
na förser marknaden med nära nog oan-
vända originaldelar.

Børge Madsen från danska förbundet 
berättade att de i dag har 70 medlemmar, 
som alla är miljöcertifierade. Det danska 
förbundet jobbar hårt med momsfrågan, 
alltså att momsen på begagnade reservdelar 
ska slopas eftersom de redan är momsade 
en gång.

Den danska regeringen har avsatt 15 
miljoner danska kronor för att ta fram ett 
system med digitala skrotintyg. De danska 
bilägarna ska kunna skrota bilarna digitalt 
2020.

Det kommer att bli förbjudet att sälja 
fossildrivna bilar 2030. Därför har man 
infört en dubbel skrotningspremie på die-
selbilar, 5 000 kronor som betalas ut från 

Tor Alm från det norska 
förbundet NBF.

SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham och ordförande Carina Hagström Kihlberg.
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den 1 februari tills det inte längre finns 
några pengar i potten.

Det norska förbundet har som mål att 
alla medlemsföretag ska vara certifierade 
med en ny ”lightversion av ISO”.

– Vi hoppas att de flesta kommer att nå 
målet och att de oseriösa aktörerna därmed 
fasas ut, berättade Tor Alm från det norska 
förbundet.

I Norge sälja många fler elbilar än i Sve-
rige.

– Vi ser att bilarna ändrar sig och vi mås-
te hitta nya sätt att jobba på och att tjäna 
pengar på. 

Det norska förbundet arbetar också 
aktivt för att få försäkringsbolagen att 

använda mer begagnade originaldelar i sina 
skadereparationer. I dag används begagna-
de delar i endast 5 procent av alla reparatio-
ner.

– Sverige ligger långt före oss, konstatra-
de Tor Alm.

Jon Axel Forsman berättade om Blast-
Box-projektet 2.0, som ska underlätta både 
arbetet och säkerheten för demonterarna 
(läs mer i den separat artikel).

Carina Hagström-Kihlberg meddelade 
att det kvinnliga nätverket kommer att 
ändra tid för sitt årliga möte. I år kommer 
det att ske i mitten av november i Stock-
holm. Hon blev också omvald till ordföran-
de i ytterligare två år.

Magnus Daag och Tomas Thomasson 
hade både begärt att få sluta i styrelsen, 
eftersom båda två också slutar i branschen. 
Börje Larsson och Janne Gustavsson kliver 
in som ordinarie ledamöter efter att ha 
varit suppleanter. Nya suppleanter blev 
Emma Bjuhr från Atracco Hedemora och 
Isabelle Backman från Skellefteå Bilde-
montering.

Nästa årsmöte hålls i Stockholm den 24 
och 25 april.

Under årsmötet passade också Magnus 
Daag, som har sålt sitt företag Begagnade 
Bildelar i Kolbäck, på att tacka för många 
års samarbete. 

– 40 år går fort när man har så trevliga 
kollegor och konkurrenter. ❂

Årsmötet var välbesökt. Børge Madsen från det danska förbundet kör 
med återvinning även på bilen.

Carina Hagström-Kihlberg, som val-
des om som ordförande, berättade 
om kvinnliga nätverket.

Janne Gustavsson, Magnus Daag 
(som gjorde sitt sista SBR-möte) och 
Roger Adolfsson diskuterade viktiga 
branschfrågor.

Nordiskt samarbete när det är som bäst.

» 40 år går fort när man har så trevliga  
kollegor och konkurrenter. « 

Möte för miljön



STEFAN EHN VISADE bland annat några fil-
mer om hur små bränder snabbt blir stora. 
En av filmerna var baserad på en verklig 
händelse, där ett 
blinkande lysrör 
orsakade en brand i 
ett förråd. Lysröret 
började brinna och 
branden spred sig 
snabbt till varorna i 
förrådet. När bran-
den upptäcktes 
stängdes inte dörren till förrådet, brandut-
gångarna visade sig vara blockerade och 
brandsläckaren fungerade inte. Fyra 
människor miste livet i branden. 

Många av SBR:s medlemmar var märk-

bart skakade efter filmen.
– Det behövs syre, värme och brännbart 

material för att en brand ska uppstå, förkla-
rade Stefan Ehn. 
Rökgaser avger 
en otrolig värme 
och det går 
snabbt, vid 700 
grader uppstår 
spontanbränder. 

Stefan Ehn 
visade på olika 

riskmoment, till exempel en härva av elka-
blar.

– Bjud in räddningstjänsten till ert före-
tag, var hans råd. Prata om hur man ska 
tänka, kolla utrymningsvägar. Några av de 

största katastroferna har berott på blocke-
rade utrymningsvägar, till exempel disko-
teksbranden i Göteborg.

Stefan Ehn bankade in budskapet ”rädda, 
varna, larma, släck” för att alla ska komma 
ihåg att göra de sakerna i rätt ordning om 
det börjar brinna.

DET GÄLLER ATT HA ett riskmedvetande och 
se till att man har brandsläckare och brand-
filtar. 

– Se till att öva regelbundet. I åtta fall av 
tio kommer räddningstjänsten för sent. Det 
beror på att det går så fort från upptäckt av 
brand till att inte kunna hantera den. Räk-
na inte bort räddningstjänsten, men tänk 
att det här måste jag klara själv. Se till att 
ha brandcellsgränser. Rökgaserna sprider 
sig snabbt om en dörr är öppen. Syret i luf-
ten tar slut när det brunnit ett tag och 
branden avtar om det inte är öppet någon-
stans. Håll branden inom brandscellsgrän-
serna. Då hålls elden i schack tills rädd-
ningstjänsten hinner komma. ❂

”Rädda, 
varna,  
larma,  
släck!”

» Några av de största 
katastoferna har  

berott på blockerade 
utrymningsvägar. « 

Stefan Ehn, Söderberg & Partner, betonade hur viktigt det är att komma ihåg att göra allt i rätt 
ordning om det skulle börja brinna.

Vad händer om det börjar brinna på demonte-
ringen? Förbundets försäkringsmäklare Stefan Ehn 
från Söderberg & Partner var på plats på SBR:s 
årsmöte för att prata om brandsäkerhet.

Text och foto: Agneta Trägårdh

Viktigt göra rätt när det brinner

NORDISK BILÅTERVINNING 2· 2019 11
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BORG AUTOMOTIVE ÄR Europas största 
företag när det kommer till renovering av 
stommar. 

– Vi behöver många stommar och hopp-
as att vi ska kunna hitta ett smidigt sätt att 
samarbeta med SBRs medlemsföretag, 
säger Mike Schwarm.

Borg Automotive har precis byggt en ny 
stor fabrik i Polen, eftersom den tidigare 
fabriken i Polen med 1 300 anställda har 
blivit för liten. 

Marknaden för renoverade stommar har 

växt med 7 procent varje år de senaste åren.
Patrik Olander visade olika verktyg för 

bildemonteringsbranschen, till exempel ett 
elbilskit och electrohandskar klass 0 för 
extra säkerhet vid demontering av el- och 
hybridbilar. 

Han demonstrerade också en brand-
släckare för lithiumbatterier, där små mine-
raler bildar en keramisk platta som kyler 
ner branden och lägger sig som ett tätt lock 
över branden. 

BatteriRetur, som genom sitt moderbo-

lag Humanfactor AB är medlemmar i 
SBR/BilReturs godkända insamlingssys-
tem för blybatterier, återvinner 5 800 ton 
blybatterier per år. Det betyder 16 procent 
av alla batterier på den svenska marknaden. 

– Vi hämtar kostnadsfritt och exporterar 
dem eller säljer till Boliden i Landskrona, 
berättar Robin Gustafsson. 

– Kunderna vet alltid vad de får betalt, 
eftersom vi betalar ett snitt på föregående 
månads pris. Priset varierar med efterfrå-
gan.

Minimässan var som vanligt ett uppskattat inslag på års-
mötet. På plats var bland andra Borg Automotive, som fort-
sätter att köpa stommar trots att StomRetur har lagts ner.

Text och foto: Agneta Trägårdh

Möte för miljön

Mycket mingel på minimässan
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Mätorit demonstrerade nyheterna i sin 
nya plattform WebDem, som är helt web-
baserad. 

Lagerhantering, inregistrering av bilar 
och reservdelar, försäljning och statistik 
kommer att kunna skötas överallt där det 
finns en internetuppkoppling. 

DET NYA SYSTEMET fungerar både med 
smartphone, padda, mac och pc. Testinstal-
lationen är planerad till juli.

– Vi hoppas kunna leverera till hösten 
eller slutet av året, säger Kjell Axelsson. 
Fördelen är att det är helt mobilt. Den som 
hämtar bilen kan lagra in den och ta bilder 
redan innan man kommer till demonte-
ringen. Arbetet blir mer flexibelt när det 
inte är kontorsbundet.

Att Atracco numera äger Mätorit är ing-
enting som märks i det dagliga arbetet.

– Vi jobbar på som vanligt, säger Kjell 
Axelsson.

Ett liknande system har Berg & Ström, 
som visade Fenix mottagningsmodul som 
nu är helt klar. 

Berg & Ström kommer inom kort att ta 
fram en plockmodul som ska underlätta 
arbetet med att plocka sålda delar från lag-
ret och försäkra sig om korrekta leveranser. 
Man håller också på att bygga ett nytt 
Fenix för webben.

Britt-Inger Berg från Berg & Ström 
berättade också att hon och hennes kolle-
gor har börjat åka ut till demonteringarna 
och hålla utbildningar i Fenixsystemet. 

Galwin Bildelar satsar på belysning.
– Vi är en av de bredaste leverantörerna 

av belysning, säger Mikael With och visar 
en styrenhet till Xenonstrålkastare. 

– Xenonstrålkastare är dyra och om bara 
styrenheten är dålig, blir det mycket billi-
gare att bara byta den i stället för hela strål-
kastaren.

Galwin säljer både märkesdelar och 

piratdelar från Kina.
– Alla kedjor gör affärer med oss.

KUUSAKOSKI HAR blivit stora på katalysa-
torer.

– Vi är här för att visa att vi finns och att 
vi tar emot allt i skrot- och elektronikväg, 
säger Christian Gunnarsson och Olov Säf-
ström. När det gäller katalysatorer arbetar 
vi mot Techmet, som klipper sönder dem 
och återvinner ädelmetaller som rodium, 
platina och palladium. Vi betalar dagspris 
för katalysatorerna.

Havoline säljer all form av rengöring från 
grovrengöring till handtvätt. På minimäs-
san visade Elisabeth Lindblom en ny mil-
jövänlig grovtvål.

– Tidigare hade rengöringen små plast-
kulor som skrapade rent, nu är det småkor-
nigt trä. Principen är densamma, men den 
nya tvålen är helt miljövänlig. ❂
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Reportage    Däck

Vulkaniserat 
gummi kom till 

av en slump
Om det inte varit för en ren olycks- 

händelse hade vi kanske åkt omkring på bildäck 
gjorda av trä eller järn. Gummit skapades nämligen 

när en uppfinnare råkade stöta till en hylla.
Av Mikael Jägerbrand

bAkGrunden tiLL dAGens biLdÄCk

DET ÄR OFTAST bilarnas däck som kritiseras hårdast i miljö-
debatten. Men faktum är att de hör till mest hållbara 
delarna i fordonet. De flesta däck innehåller ungefär en 
tredjedel gummi som kommer från gummiträdet. Under 

större delen av hjulens historia har 
det också handlat om 

extremt naturvänliga 
material. 

De första hjulen skapades redan för mer än 7 000 år 
sedan i Mellanöstern. Då kände man vare sig till bilar eller 
ens hästvagnar. 

De här första pionjärhjulen användes för att göra 
keramik, då de användes som drejskivor. 

Efter några tusen år hade man skapat både skivhjul, som 
gjordes av massiva träskivor, och ekerhjul. 

Det fanns snart en rad olika vagnar både för fredliga och 
krigiska syften. 

För att kunna göra längre (och bekvämare) åkturer 
skapade man de första ”däcken” genom att spika fast träbitar 
och läder. 

NÄR MAN FÖR UNGEFÄR 3 000 år sedan skodde 
hästkärrornas hjul med järn stagnerade utvecklingen. 
Därefter såg hjulen ungefär likadana ut långt in på 
1800-talet.

I början av 1800-talet hade forskare och affärsmän 
upptäckt den ”magiska” saften från gummiträden. 
Men det här materialet hade stora nackdelar. Det var 

❂
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något som affärsmannen Charles Goodyear upptäckte när 
han började tillverka vattentäta postsäckar av rågummi. 
Gummit smälte på somrarna och blev stenhårt på vintrarna. 
Resultatet: konkurs. 

Den envise uppfinnaren gav dock inte upp. Han satsade 
alla sina pengar på att få fram en metod som skulle göra det 
möjligt att använda naturgummi. När han var som fattigast 
pantsatte han sina barns skolböcker och familjens möbler 
och porslin. Han tillverkade tallrikar till familjen av sitt 
misslyckade gummi.  

Efter åratal av experimenterade fick han sitt genombrott 
– av en ren slump. 

En dag råkade han stöta till en hylla i sin röriga verkstad. 
En bit rågummi hamnade då på kaminen. Först efter en 
stund märkte Goodyear vad som hänt, och han upptäckte 
att den höga värmen skapat ett revolutionerande material – 
vulkaniserat gummi.

DET HÄR GJORDE att man nu kunde använda naturligt 
gummi från gummiträd till produkter som gick att forma 
till vad som helst och som dessutom var stabilt i alla väder-
lekar. 

Redan två år efter det första patentet för vulkaniserat 
gummi skapades det första gummidäcket. 

Uppfinnaren Charles 
Goodyear råkade skapa 

vulkaniserat gummi när han 
tappade en bit rågummi på 

sin kamin. 
Foto: Goodyear
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DET HÄR VAR INTE en produkt du skulle ha velat använda efter-
som det bestod av massivt gummi. 
Först på 1890-talet dök de lyftfyllda gummidäcken upp. 

De skapades av en veterinär, John Boyd Dunlop, som från början 
inte hade en tanke på att revolutionera bilbranschen. Han bodde i 
Belfast, och hans tioårige son fick huvudvärk när han cyklade på 
kullerstensgatorna.  

Det krävdes lite experimenterande, men hans cykeldäck blev en 
succé och luften tog snabbt över hela däckbranschen.  

Under åren som gått har principen bakom däcken inte ändrat sig 
särskilt mycket. De består fortfarande av en fälg, ett gummihölje 

» Goodyear  
satsade alla sina pengar 
på att få fram en metod 

som skulle göra det möjligt  
att använda  

naturgummi. « 

En tredjedel av däcken kommer från gummiträdet, ”hevea 

brasiliensis”. Foto: Wikipedia / Franz Eugen Köhler
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KÄLLOR

Så här tillverkades gummidäck förr i tiden. Foto: Goodyear

och massor av luft.  Men under de senaste 100 åren har däcken bara 
blivit bättre och bättre. Då räckte de bara några tiotal mil och förar-
na var tvungna att själva lära sig att laga punkterade däck och att ha 
massor av extra däck med sig. 

I dag håller däcken i åratal och klarar utan problem tusentals mil.  
Det är också stora skillnader i volym. 

När Dunlop pysslade med sonens cykeldäck fanns det bara några 
hundra bilar i hela världen. I dag finns det så många bilar att det 
varje år tillverkas mer än två miljarder däck. ❂
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Här är forskarnas idéer         om framtidens däck
Reportage    Däck❂

SNART KAN DET bli extremt mycket lättare att köra sin bil 
rakt ut i ödemarken. Den amerikanska militären har, i samar-
bete med amerikanska försvarsdepartementets forskningsin-
stitut Darpa och Carnegie Mellon University, tagit fram ett 
hjul som kan ändra form genom ett knapptryck. Ena stunden 
kan fordonet köra på en vanlig landsväg. Några sekunder 

senare fälls sex robotarmar in, vilket förvandlar hjulet till en 
triangel. Och vips så kör man en terrängbil som klarar en tur 
i värsta ökensanden. 

Förändringen görs på två sekunder och utan att bilen ens 
behöver sakta in. Den nya tekniken är döpt till RWT, 
Reconfigurable Wheel Track. ❂

DET GÅR INTE att få ett däck som är rundare än så här. Klotet är 
skapat av Goodyear och kan inte bara reparera sig självt – det 
kan också göra supersvängar. Det kallas ”360 urban concept 
tire” och är Goodyears vision av framtiden. Däcket skrivs ut 
med en 3D-skrivare och är fyllt med sensorer och avancerad 
teknik. Bland annat kan det upptäcka eventuella skador och 
sedan reparera sig helt självt på några sekunder. 

Hjulets yta kan också ändra form. Om det är blött på vägen 
kan ”bollen” helt automatiskt skapa djupa mönster som ger 
mycket bättre fäste. Som du ser har hjulet inga fälgar eller 
någon fästanordning. Det får i stället sin energi från magneter. 

Med helt sfäriska hjul kan fordon göra helt magiska svängar 
och i stort byta färdriktning när som helst. ❂

Amerikanska militären 
skapar kantiga hjul

I framtiden är det inte säkert att alla däck du får 
in är runda. Den amerikanska militären har skapat 
ett hjul som kan ändra form – medan man kör. 

Den amerikanska militären har tagit fram däck 
som kan ändra form medan man kör. 
Foto: © 2018 Carnegie Mellon University / DARPA

Världens rundaste däck

Däckjätten Continental räknar med att börja tillverka 
däck av maskrosor redan inom 5–10 år.  
Foto: Continental Tires
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MÅNGA ÄR OROLIGA över de fluktuerande skördarna från världens gummiträd 
och vill ha en stabilare tillgång på råvaror.

Nu har den tyska däcktillverkaren Continental och forskare från bland annat 
Julius Kühln Institute och växtföretaget Aeskulap tagit fram en metod för att 
göra bildäck av rötterna från maskrosor. Det nya gummimaterialet kallar man 
Taraxagum. Namnet är hämtat från det latinska dandelion taraxacum.

Som du säkert vet är maskrosen en mycket stabil växt. Den växer oavsett 
väder och klimat. Den art man forskat kring är till och med en ännu mer robust 
variant från Ryssland. Denna är dessutom mer lämplig för massodling.

Målsättningen är att börja storskalig tillverkning redan inom 5–10 år. ❂ 

DET HÄR ÄR den mossiga framtiden för våra däck. I alla fall enligt Goodyear. 
Det här däcket är levande – och skapar syre. Däckjätten Goodyear har tagit 

fram konceptdäcket Oxygene som faktiskt innehåller levande mossa.
Själva hjulet är gjort av återanvänt gummi som sedan skrivits ut med en 

3D-skrivare. I de många håligheterna placeras sedan äkta mossa. 
Formen på hjulen gör att vattnet på körbanan skickas in till mossan. Där 

används vätskan för att förvandla koldioxid till härligt syre. 
Om alla bilar i Paris hade de här mossiga däcken skulle de varje år förvandla 

4 000 ton koldioxid till 3 000 ton syre. 
Växterna ger också ifrån sig energi som kan omvandlas till el. Det gör att 

däcken kan förses med ljusslingor som är självförsörjande. ❂

DET HÄR DÄCKET kan inte få punkte-
ring, och du behöver inte heller byta 
ut det när det är dags för sommar 
eller vinter. 

Däcket skapas med hjälp av 
restmaterial som träspån, halm och 
apelsinskal. För att få lite stadga 
använder man också lite nermalda 
aluminiumburkar och gummidäck.

Konceptdäcket från Michelin 
kallas ”Vision” och är tänkt att 
fungera tillsammans med en kedja av 
automatiska 3D-skrivare. 

Hela hjulet skrivs också ut med en 
skrivare och kan inte få punktering 
eftersom det inte innehåller någon 
luft. 

När däckets slitbana går sönder, 
eller när det är dags för ett mer 
vintervänligt mönster skickar hjulet 
ett sms till din mobil. 

Du bokar sedan tid, åker till en 
3D-automat, och får en ny yta 
utskriven på några minuter. ❂

Däcket som 
aldrig blir 
gammalt

Det här hjulet/däcket från Michelin 
kommer att skrivas ut med en 
3D-skrivare.  
Foto: Michelin

Nytt gummi av maskrosor

Framtiden är mossig 
för Goodyear

Det här klotet sitter inte förankrat vid fordonet utan får sin energi från 
magneter. Bild: © Goodyear
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DÄCKENS (OCH HJULENS)               OÄNDLIGA HISTORIA
Hjulet är en av mänsklighetens äldsta upp- 
finningar. Men de allra största förändringarna 
har skett sedan bilen dök upp.  
Här är de viktigaste händelserna i däckens 
(och hjulens) historia. 

5 000 f.kr.
HJUL AV LERA
Hjulet uppfinns för ungefär 7 000 år sedan i Mellanöstern. De 
första hjulen tillverkas av sten och lera. Först när man lite senare 
börjar använda trä i hjulen blir det möjligt att skapa praktiska 
vagnar. 

2 500 f.Kr.
NORDEN VAR FÖRST
De första vagnarna börjar användas här i Norden. I mossar i 
Danmark har man hittat massiva ekhjul som är ca 4 500–5 000 
år gamla. De är nästan en meter i diameter och användes troligen 
till oxdragna kärror. 

1 000 f.Kr.
DÄCK AV JÄRN 
De keltiska folken dominerar större delen 
av den europeiska kontinenten under 
bronsåldern. Man skapar de allra första däcken 
omkring år 1 000 f.Kr. Ett däck består av ett 
band av järn som spänns runt hjulet. Genom 
att värma upp metallen innan den sätts 
på hjulet blir passningen perfekt eftersom 
metallen krymper när den kallnar. Det här 
är den dominerande typen av däck ända till 
slutet av 1800-talet. Kelterna var kända för sin 
användning av vagnar i sina arméer. Många av 
vagnarna placerades i hövdingarnas gravar och 
har grävts fram av arkeologer. 

1 200 f.Kr.
TIDIGT BYTE 
Vagnar och hjul ristas 
in på våra berghällar. 
Flera olika typer av 
vagnar finns avbildade 
på våra hällristningar, 
framför allt i Skåne 
och Bohuslän. På en 
hällristning i Bohuslän 
finns till och med ett 
däckbyte avbildat. 
Cirklar är ett av de 
vanligaste, och mest 
omdebatterade, motiven 
på hällristningarna. 
Forskarna är oeniga om 
det här är avbildningar 
av hjul – eller om det är 
religiösa avbildningar 
av solen.

2 000 f.Kr. 
NU BLIR DET LÄTTARE
De första ekerhjulen konstrueras i området kring Ural i västra 
Sibirien. Ekrarna gör hjulen både lättare och mer stabila. Det dröjer 
inte länge innan flera olika folk börjar använda hästdragna vagnar 
vid strider. 

1843 
VULKANISERINGEN UPPTÄCKS
Innovatören Charles Goodyear upptäcker 
av en slump vulkaniseringsprocessen. 
Tidigare har man använt naturgummi vilket 
smälter i värmen och blir stenhårt vid kyla. 
Goodyears nya metod gör det möjligt att för 
första gången använda gummi till praktiska 
produkter som stövlar och bildäck. 

Ett par hjul avbildade redan för 4500 
år sedan i det antika sumeriska riket.  

Några av de äldsta hjulen och vagnarna 
i Sverige. Hällristningarna gjordes för 
ungefär 3 000 år sedan. 
Foto: Fornguiden.se
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1908
BÄTTRE GREPP MED MÖNSTER 
Entreprenören Frank Seiberling blir först med att uppfinna däck som 
har ett mönster. Det här gör att däcken får mycket bättre fäste och att de 
dessutom slits mindre.  

Världens första vinterdäck 
skapades 1934 i Finland. 
Foto: Nokia 

1 845
FÖRSTA LUFTFYLLDA DÄCKET 
Det första luftfyllda däcket skapas 
av en blott 22-årig uppfinnare i 
Skottland. Uppfinnaren Robert 
William Thomson tar flera 
patent och gör till och med en 
uppmärksammad demonstration 
av däcken i London i mars 1847. 
Tyvärr är däcken så dyra att de 
aldrig massproduceras. Thomson 
går vidare och uppfinner i stället en 
ny typ av reservoarpenna.

1887
LUFTIGARE TURER
Veterinären John Boyd Dunlop i 
Belfast skapar det första praktiska 
luftfyllda däcket i oktober 1887. 
Däcket gör åkturen extremt 
mycket bekvämare. Det här är 
ett engångsdäck som limmas fast 
på fälgen. Han tar patent på sitt 
cykeldäck året efter. Efter bara 
några år säljer han sina rättigheter 
– men hans namn lever kvar i 
branschen. 

1889
VINNANDE DÄCK
De franska bröderna André och Edouard Michelin uppfinner 
det första avtagbara gummidäcket. Företaget får mycket 
uppmärksamhet när en cykel med deras däck vinner världens 
första långa cykeltävling år 1891. 

1908
SNABBARE PROCESS 
Däckföretaget Goodyear skapar den första maskinen för tillverkning 
av gummidäck. Tidigare skedde all tillverkning helt manuellt. Då 
kunde en man göra fem däck under en tio timmars arbetsdag. Med 
maskinen kan en enda man i stället producera 60 däck.  

1910
LJUS FRAMTID 
Framtiden såg ljus ut för bildäcken vid förra sekelskiftet, delvis  
beroende på att de flesta däck var vita. Men sedan år 1910 är det svart 
som gäller. Då började däckföretaget Goodrich använda kimrök vid 
tillverkningen.  
Det här svarta kolet gör däcken mer än 50 gånger slitstarkare och mer än 
10 gånger starkare. Kimrök ger också ett extra skydd mot UV-ljus.

1934
FÖR FINSK VINTER 
Det första vinterdäcket, Kelirengas, 
skapas av Finlands gummifabrik. 
Det är specialanpassat för lastbilar, 
men redan två år senare gör man 
även vinterdäck för personbilar. 

1946
RADIALDÄCKET KOMMER 
Däckjätten Michelin börjar sälja 
de första radialdäcken. Den nya 
däcktypen är enklare att tillverka, 
håller längre och ger minskad 
bensinförbrukning. Det är enkelt för 
Michelin att få fart på produktionen av 
radialdäck eftersom man äger bilmärket 
Citroën. ❂
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Reportage    Däck

Männen bakom våra däck

När barnen hoppar om-
kring i lekparken eller på 
fotbollsplanen vet de inte 
att underlaget kanske 
kommer från föräldrarnas 
bil.  

TUSENTALS idrottsanläggningar och 
lekparker använder nya material av 
återanvända bildäck.    

Varje år förvandlas miljontals däck 
till nya material som används som 
mjukare alternativ till hård asfalt eller 
väderkänsligt gräs. 

Det här har redan blivit en mång-
miljardindustri i USA. 

Landet har redan mer än 12 000 
konstgräsmattor som används både 
för vanlig och amerikansk fotboll. 

Återanvända bildäck används även 
för löparbanor och olika typer av 
tjockare gymnastik- och brottarmat-
tor. ❂

Du känner givetvis till 
kända däckmärken som 

Dunlop, Michelin och 
Firestone. Men har du 

koll på männen bakom 
de här kända namnen? 

Vi har letat upp gubbar-
na som skapade våra 

bildäck. 

Den skotske veterinären 
John Boyd Dunlop skapade 

det luftfyllda däcket.

Dunlop, John Boyd 
Född: 1840. Död: 1921.  

DEN SKOTSKE veterinären Dunlop 
hade praktik i Irland och Nordir-
land. År 1887 skapade han det första 
praktiska luftfyllda däcket. Han 
skapade det för att sonens trehjuling 
skulle kunna köras på kullerstens-
gator. Året efter tog han patent på 
sitt däck, men redan 1895 sålde han 
sina rättigheter och sin nybildade 
däckfirma. Hans porträtt är mycket 
känt i Nordirland eftersom det finns 
på tiopundssedlarna. 

Gamla bildäck blir  
underlag för lek och spel

Konstgräs som är skapat av 
återvunna bildäck.  

Foto: marathonsurfaces.com

❂
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OM DU KÄNNER IGEN det här däcket 
från arbetsplatsen har du nog gjort en 
stor miss.

Det här är nämligen världens dyras-
te däck. Priset är 1,5 miljoner kronor 
– per styck.    

Det brittiska företaget Zenesis 
släppte för några år sedan däcket 
Z Tire. 

Även om det kanske inte ser så 
märkligt ut är det dekorerat med äkta 
guld – och äkta diamanter. 

Däcken är fullt funktionella och 
man har än så länge framför allt sålt 
däck till superrika Dubai. 

Prislappen för en uppsättning av de 
här specialtillverkade däcken är 6 mil-
joner kronor, alltså 1,5 miljoner per 
däck. 

Om du har slängt ett sådant här 
däck i en strimlare eller en förbrän-
ningsugn ska du nog inte berätta det 
för chefen.❂

Michelin, André & Edouard
Född: 1853 (André) & 1859 (Edou-
ard). Död: 1931 (André) & 1940 
(Edouard).

EN CYKLIST som hade fått punktering 
kom in till bröderna Michelins gummi-
fabrik. Däcket var fastlimmat på fälgen 
varför det tog så mycket som tre timmar 
innan de fått bort det gamla och satt 
dit ett nytt. Två år senare hade bröderna 
Michelin tagit patent på ett däck som 
var avtagbart.  Fransmannen Edouard 

Michelin.
Foto: Pierre Souvestre

Fransmannen André 
Michelin.
Foto: Bibliothèque  
nationale de France

Däcket som är  
värt sin vikt i guld

Däcket Z Tire är dekorerat med äkta guld och diamanter och är världens 
dyraste.  Foto: Zenesis

Miljövänligare  
däck med kimrök 
av sågspån
VARJE ÅR TILLVERKAS  cirka 11 mil-
joner ton kimrök, varav ungefär 90 
procent används som fyllnadsmate-
rial och förstärkare i däck och andra 
gummiprodukter. 

Nu har forskare vid Sveriges forsk-
ningsinstitut och innovationspartner, 
Rise ETC, i Piteå lyckats framställa 
biobaserad kimrök från sågspån av 
tall och gran via pyrolys. 

Först utvanns pyrolysolja av såg-
spån med en blandning av 80-pro-
centig tall och 20-procentig gran. 
Därefter framställdes kimrök från 
pyrolys- 
oljan. Enligt forskarna kan den fossi-
la kimröken på så sätt ersättas med 
biobaserad kimrök.

– Vi är först i världen med att göra 
detta. Tidigare forskning har kommit 
nära, men vi är det första forsknings-
teamet som kommit fram till detta 
resultat, säger Pál Toth till Skog 
Supply.

Han säger också att framställning-
en kan vara konkurrenskraftigare än 
konventionell framställning med 
tunga fossilbaserade bränslen, såsom 
stenkolstjära, vilket leder till stora 
utsläpp av fossila växthusgaser.. 
– Produkten kan vara ute vara ute på 
marknaden inom ett femårsperiod, 
säger Pál Toth.❂



Pirelli, Giovanni Battista
Född: 1848. Död: 1932.

FÖRETAGET PIRELLI grunda-
des av Giovanni Battista 

Pirelli redan 1872. Då ägnade 
man sig framför allt åt gummi. 
Under åren har man tillverkat 
både kablar, kläder och dykut-
rustning. Men i dag är Pirelli 
ett renodlat däckföretag som 
bland annat står för däcken i 

Formel 1-VM.

Goodyear, Charles
Född: 1800. Död: 1860.

DU HAR Charles Goodyear att tacka, 
inte bara för gummidäcken utan 
också för din regnjacka och dina 

vattentäta stövlar. När han uppfann 
vulkaniseringen blev det för första 

gången praktiskt möjligt att använda 
gummi i industriell skala. Företaget 

Goodyear grundades först 38 år efter 
uppfinnarens död. Företagsnamnet 

antog man som en hyllning.
Charles 
Goodyear.

FÖR VÄRLDENS MEST kända rekordbok spelar diametern 
ingen roll. Genom att tillverka över 318 miljoner däck varje 
år är Lego sedan flera år världens största däckföretag. 

Företaget har varit i däckbranschen sedan 1962, och nästan 
varannan såld legolåda innehåller någon typ av hjul. 

Det minsta legodäcket är bara 1,4 cm högt medan det 

största mäter så mycket som 10,7 cm. 
Bland de mer traditionella däckföretagen är Bridgestone 

störst med en årsproduktion på 190 miljoner däck. Tvåa är 
Michelin med 184 miljoner och trea är Goodyear med 181 
miljoner. ❂

Lego – världens 
största däcktillverkare 

Några av arbetarna med världens mest tillverkade däckmärke – Lego.  
Foto: Lego

Reportage    Däck

Enligt Guinness rekordbok ligger världens största däcktillverkare i Danmark. 
Leksaksjätten Lego tillverkar nämligen nästan en miljon däck varje år. 

❂
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Firestone, Harvey 
Född: 1868. Död: 1938. 

HAN BÖRJADE karriären med att bygga 
hästkärror. År 1890 grundade Harvey 
Firestone sitt första företag som tillverkade 
gummidäck för just hästvagnar, Columbus 
Buggy. Men några år senare insåg han 
att nästa stora marknad var däck för bilar, 
och ända sedan år 1900 har hans företag 
Firestone varit en av världens största 
däcktillverkare. ❂

Industrimannen Harvey Firestone. 
Foto: Nate D Sanders

Italienaren Giovanni 

 Battista Pirelli.  

DU HAR SÄKERT  tittat på tusentals däck och de siffror eller bokstäver som sitter 
ingjutna på sidorna. Den organisation som bestämmer över de kryptiska för-
kortningarna har ett namn som skulle ha platsat på ett däck – ETRTO. 

Det är den europeiska organisationen ETRTO, The European Tyre and 
Rim Technical Organisation, som bestämmer över de olika gemensamma 
standardreglerna för däck (och fälgar). De bestämmer kort och gott över 
bokstäverna och siffrorna på våra däck. 

Organisationen grundades redan 1964 och har under åren bland annat 
tagit bort det engelska längdmåttet tum och ersatt det med det europeiska 
centimeter. Ett av de senaste besluten var att införa förkortningen ”ZR” på 
de extrema sportdäck som ska klara regelbundna farter på över 300 km/h.

Många av medlemmarna i organisationen har kända namn, som Pirelli, 
Michelin och Goodyear. ❂

NÄR UPPFINNARNA skapade de första versionerna av syntetiskt gummi i början 
av 1900-talet blev det inte en succé. Det fanns redan så stor produktion av natur-
gummi att priserna var låga. Det var först när andra världskriget bröt ut som till-
verkningen av syntetgummi kom igång på allvar. 

I framför allt USA var det brist på naturgummi eftersom länderna med gum-
miträd låg under axelmakternas kontroll.

På bara några år byggdes mer än 50 fabriker och man producerade en volym av 
syntetgummi som var dubbelt så stor som hela världsproduktionen av gummi före 
kriget. ❂

Kriget gav oss däck  
av syntetgummi

Affisch för amerikanska däck av syntetgummi under andra världskriget.
Foto: Office for Emergency Management

Dagens däck hade varit mycket dyrare om det 
inte varit för syntetgummi. Men det var inte för-
rän det blev världskrig som man upptäckte nya 
och billigare sätt för att tillverka materialet. 

Organisationen som avgör siffrorna

NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2019 25



HA-OLJA ÄR ETT FARLIGT avfall som uppkommer vid smörjmed-
elstillverkning. Den innehåller stora mängder av så kallade poly-
cykliska aromatiska kolväten, som är cancerframkallande, svåra att 
bryta ner och som dessutom lagras i fettvävnad. Tidigare blanda-
des omkring en liter sådan avfallsolja i varje personbilsdäck.  
250 000 ton användes årligen till Europas däckproduktion och 
stora mängder sprids vidare via slitagepartiklar till omgivande 
miljö.

Redan 2005 började debatten kring HA-oljorna och krav ställ-
des på att de skulle förbjudas, vilket alltså skedde den 1 januari 
2010.

Förbudet ses som en stor seger för svenskt miljöarbete, då upp-
märksamheten kring de relativt okända HA-oljorna startade i 
Göteborg 1994 efter en rapport från miljöingenjören Jan Ahlbom 
och toxikologen Ulf Duus.

I dag finns det ingen HA-olja i däcken på de bilar som rullar i 
Sverige.

PERSONBILAR SOM ÄR registrerade efter den 1 januari 1998 
måste vara typgodkända innan de får sättas ut på marknaden. 
Bilen typgodkänds tillsammans med däcken. Ett typgodkän-
nande som meddelats i ett medlemsland är giltigt inom hela EU. 
Därmed får inga typgodkända däck med tillsats av HA-olja sättas 
på marknaden. Enligt uppgifter från den svenska däckbranschen 
är både personbilsdäck och lastbilsdäck som är tillverkade av de 
stora däcktillverkarna typgodkända. Detsamma gäller för regum-
merade däck. 

Sverige har ingen inhemsk tillverkning av nya bildäck sedan 
Continental Däck AB lade ned sin tillverkning i Gislaved i juli 
2002. Den svenska bilindustrin och däcksindustrin är därför helt 
beroende av däck från producenter utanför Sverige, framför allt 
från andra europeiska länder. Den lilla marknad som Sverige 
utgör, mindre än en procent av den globala marknaden när det 
gäller försäljning av nya personbilar och däck och mindre än två 
procent av EU-marknaden, gör att de svenska aktörernas 
möjligheter att ställa krav är begränsade. ❂

Inga HA-oljor i däcken
Tidigare var HA-oljor i däck ett stort miljöpro-
blem. Men från och med den 1 januari 2010 får 
de inte förekomma i däck som säljs inom EU.

HA-olja är klassat som farligt avfall. Idag finns ingen HA-olja i 
däcken på de bilar som rullar i Sverige.

APTOR AB TAR ÖVER lagbevakningen för SBRs medlemsföretag.
Det är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom ledningssys-
tem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Aptor har också lagbevakningstjänsten Lagportalen, som beva-
kar aktuell lagstiftning och fungerar som ett effektivt stöd under 
genomförandet av lagefterlevnadskontroller. 

– Vi har även öppna företagsanpassade utbildningar och inter-
aktiva webbutbildningar, berättar Denise Wolle, produktspecialist 
på Aptor. Våra populäraste webbutbildningar är Grundläggande 
miljöutbildning och Grundläggande arbetsmiljö för chefer och 
skyddsombud. Läs mer på www. aptor.se ❂

Miljö    Däck

Aptor tar över lagbevakningen
Frågor om BlastBox?

Har ni frågor/funderingar är det enklast  
och smidigast att ni mejlar till oss direkt på  

info@nordicmaking.se 

Vi har ett nytt växelnummer 010 - 489 02 90,  
som ni även kan nå oss på.

Är vi upptagna kan ni alltid lämna  
ett meddelande så ringer vi tillbaka.

❂
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... och satsar 
miljarder 
på tillverkning 
av battericeller

ANLÄGGNINGEN ÄR i drift och ligger i den 
finska staden Harjavalta.

Den snabba omställningen av dagens 
fordonsflotta till elbilar innebär flera 
utmaningar. Att ta hand om och återvinna 
uttjänta elbilsbatterier är en. 

– Det fanns få fungerande och ekono-
miskt hållbara tekniker för att återvinna 
litiumjonbatterier, säger Kalle Saarimaa, 
chef för Fortum Recycling & Waste i ett 
pressmeddelande. Det var en utmaning vi 
antog, och nu har vi utvecklat en skalbar 
lösning för återvinning som går att använda 
industriellt.

Fortum har alltså utvecklat en hydrome-
tallurgisk metod som innebär att kobolt, 
nickel och mangan kan återvinnas industri-
ellt, och därmed kan man, enligt företaget, 
lösa elbilsbatteriernas största hållbarhetsut-
maning. 

Av batteriets totala vikt ska 80 procent 
kunna återvinnas tack vare den delvis 
patenterade processen. Processen ska fung-
era lika bra när det gäller att ta hand om de 
stora mängder restprodukter som uppstår 
vid batteritillverkning. 

Enligt Fortums beräkningar kommer ett 
batteri som är tillverkat av återvunna mate-
rial att minska koldioxidutsläppen med 90 
procent jämfört med ett batteri som är till-
verkat av jungfruliga resurser. Detta ska 
jämföras med dagens nivå, där inte mer än 
hälften av batteriernas vikt kan återvinnas.

Tekniken började utvecklas av det finska 
företaget Crisolteq i syfte att ta hand om 
industriellt avfall från metallindustrin. Till-
sammans med Fortum har man anpassat 
tekniken för att kunna hantera så kallad 
black mass, en blandning som innehåller 
zinkoxider, manganoxider och kol, vilket 
återstår när batteriernas stål och mässing 
har tagits omhand.

Först tas plasten, aluminiumet och kop-

parn om hand i separata processer. Därefter 
behandlas katodmaterialet, eller black mass, 
på olika sätt så att de olika metallerna, vilka 
ligger som en beläggning i nanotjocklek på 
materialet, fälls ut. Processen som Fortum 
använder gör det möjligt att utvinna kobolt, 
mangan, nickel och litium med en sådan 
kvalitet att det fungerar som ny råvara åt 
batteritillverkarna.

PARALLELLT HAR Fortum påbörjat ett pilot-
projekt med second-life tillämpningar av 
batterier där elbilens begagnade batterier 
kommer till användning i energilager innan 
de slutligen återvinns.

– När vi pratar om återvinning av litium-
jonbatterier är målet att den absoluta majo-
riteten av komponenterna ska bli till nya 
batterier, och vår lösning för återvinning är 
ett steg, säger Kalle Saarimaa. Men för att 
utnyttja den fulla potentialen behövs nära 
samarbeten med bland andra batteri- och 
biltillverkare.

Internationella energirådet, International 
Energy Agency (IEA), spår att antalet elbi-
lar i världen kommer att öka från tre miljo-
ner i dag till 125 miljoner år 2030. Samti-
digt växer marknaden för återvinning av 
litiumjonbatterier. Den globala marknaden 
var 2015 värd cirka 1,7 miljarder euro, men 
bara under de närmaste åren förväntas den 
växa till över 20 miljarder euro. ❂

Svenska batterier  
på export till Finland  
– för återvinning
Fortum vill exportera elbilsbatterier till Finland. Där finns 
nämligen en anläggning som har kapacitet att hantera 
både nuvarande och kommande års elbilsvolymer i hela 
Europa.

Miljö    Batterier

VOLKSWAGEN INVESTERAR en miljard 
euro – eller mer än tio miljarder kronor – 
i egen tillverkning av battericeller. 

Tillverkningen ska, enligt Volskwagen, 
ske i en fabrik som man bygger tillsam-
mans med svenska Northvolt.

Sannolikt ska batterifabriken etableras i 
Salzglitter, Niedersachsen, Tyskland, där 
koncernen redan har koncentrerat allt 
som rör just batterier, inklusive återvin-
ning och forskning och utveckling. Dess-
utom ska Volkswagens elbilar i ID-serien 
tillverkas i Salzglitter.

Etableringen av fabriken beräknas ta 
minst tre år, så tills vidare kommer batte-
rierna fortfarande från asiatiska underle-
verantörer, som LG Chem, CATL och 
SK Innovations. ❂

DEN SVENSKA batteritillverkaren North-
volt har inlett ett nytt samarbete med 
Volkswagengruppen.

Tillsammans ingår de i det euorpeiska 
batterikonsortiet European Battery Uni-
on (EBU) där man satsar på forskning 
och utveckling av battericeller. 

Projektet, som bland annat inkluderar 
forskning på råmaterial och cellreknologi, 
inleds i sju länder i början av nästa år.Ett 
annat samarbetsområde blir återvinning 
av använda batterier. 

Nortvolt expanderar också genom att 
man planerar att bygga en gigantisk 
fabrik i Skellefteå. och ett utvecklings-
centrum i Västerås.

I fabriken ska man tillverka litiumjon-
cellbatterier för elbilar och lagring för 
energi. 

För detta har Nortvolt tagit in 1,6 mil-
jarder euro från bland andra ABB och 
Siemens. Även investmentbolaget Kin-
nevik ska ha investerat i projektet.❂

Volkswagen 
samarbetar 
med svenska 
Northvolt

❂
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Egaramötet    

MAN SKULLE  KUNNA komma längre när 
det gäller återvinning om bilimportörer och 
bilproducenter var mer öppna med vilka 
material som ingår i bilproduktionen. Fak-
tum är att de enligt EU:s förordning om 
producentansvar är skyldiga till det.

Michael Abraham, förbundsdirektör för 
SBR och styrelseledamot i Egara, gav en 
grundlig introduktion till svensk bilåtervin-
ning och det svenska bilbeståndet då ett 
10-tal medlemmar i den europeiska organi-
sationen för bilåtervinning, Egara, träffades 
i samband med vårmötet i Halmstad i mit-
ten av maj.

Michael Abrahams huvudbudskap var att 
alla parter – konsumenterna, försäkringsbo-
lagen, myndigheterna, återvinnings-
industrin och bilbranschen själv – har ett 
gemensamt ansvar för att upprätthålla och 
stärka återanvändningen och återvinningen. 

Enligt Abraham finns det en uppgift i att 
bli bättre på att synliggöra den betydelse 
som bilåtervinnarna har för miljön.

Årets vårmöte inleddes på fredagen med 
besök på Stena Recyclings avancerade 
avfallsanläggning och hos SBR-medlem-
men Walters Bildelar. 

PÅ LÖRDAGEN HÖLLS konferens med före-
drag av bland andra Anders Sverkman, chef 
för Stena Recyclings bilavdelning , Anna 
Henstedt, miljöansvarig hos BIL Sweden, 
och Rainer Dagn, vd för österrikiska Seda, 
som levererar allt vad en bilåtervinnare kan 
önska till sin verkstad.

Christofer Abraham, Nordic Making, 
berättade om en ny version av Blastbox, 
som är lika mycket ett verktyg för att utlösa 
krockkuddar som det är en it-plattform 

Europeiskt toppmöte 
för bilåtervinnare
De svenska konsumenterna saknar incitament för att avyttra sina uttjänta fordon 
på lagligt sätt – exempelvis i form av en skrotpremie. Samtidigt presterar svenska 
bilåtervinnare och avfallshanterare på hög nivå – så hög att företagen tillsam-
mans lever upp till EU-målet från 2015, att 95 procent av en uttjänt bil antingen ska 
återanvändas eller att materialet från den ska återvinnas.

Text och foto: Adam Pade

SBR ARRANGERADE EGARAMÖTE I HALMSTAD

Den europeiska organisationen för bilåtervinning samlades för ett tvådagarsmöte i Halmstad.

Christofer Abraham, Nordic Making, be-
rättade om Blastbox som är lika mycket 
verktyg som it-plattform.



med data om olika typer av pyrotekniska 
enheter, data som kan delas via en app. 
Säkerhetsmässigt har detta stor betydelse 
eftersom i synnerhet äldre krockkuddar, 
från tiden före millennieskiftet, innehåller 
stora mängder av det giftiga ämnet natriu-
mazid. 

Det är dessutom praktiskt taget omöjligt 
att veta vilka bilar, utrustade med de farliga 
Takatakrockkuddarna, som varit 
återkallade.

UNDER VÅRMÖTETS avslutande del välkom-
nade ordförande Siri Sveinsvoll, Norge, till-
sammans med generalsekreterare Henk Jan 
Nix den andalusiska bilåtervinningsorgani-
sationen AAD som ny medlem, liksom den 
italienska systerorganisation AAD, som 
överväger att gå med.

Under sin redogörelse om vad som hänt 
under det senaste halvåret nämnde Henk 
Jan Nix bland annat ett möte som ett tyskt 
konsultföretag 
med intressen-
ter inom elbil-
världen som 
deltagare hållit 
i Düsseldorf. 
Här diskutera-
des hur man bör ta emot en elbil i ett åter-
vinningsperspektiv.

– Det handlar i första hand om att titta 
på batteriet: är det deformerat eller skadat? 
Och om batteriet nästan luktar som tvål 
tyder det på att det läcker, berättade Henk 
Jan Nix. 

Han tillade också att en skada på batteriet 
kan uppstå samtidigt som skadan på bilen 

men också under tiden därefter.
Det är också viktigt att hela tiden hålla 

koll på batteriets temperatur. Det absolut 
bästa är att använda en ter-
mometer som kan ge larm 
vid markanta temperatur-
fluktuationer. 

Henk Jan Nix påminde 
om att en brand i ett batte-
ri uppnår 1 300 graders 

värme, och att elden i princip är omöjlig att 
släcka. 

Elden kommer troligen att släckas när 
batteriet sänks ner i vatten, men får ny fart 
när batteriet tas upp.

– Ett helt urladdat batteri kommer des-
sutom att ladda sig självt, säger Henk Jan 
Nix.

Nu är dock diagnos- och testutrustning 

Fr.v: François Meesemaecker, CNPA i Frankrike, Marc van den Brand, Stiba i Holland, 
generalsekreterare för Egara, Henk Jan Nix, och ordförande för Egara, Siri Sveinsvoll, 
NBF i Norge.

» Om batteriet nästan 
luktar som tvål tyder 

det på att det läcker. « 

SBR:s förbundsdirektör Michael Abra-
ham, gav bland annat  en introduktion till 
svensk bilåtervinning.

Elbilabatteriers livscykel, hur man tar emot en elbil i ett återvin-
ningsperspektiv och mycket annat avhandlades i samband med 
Egaramötets konferens.

Egaramötets deltagare bjöds in att besöka Walters Bildelar i 
Halmstad.
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DET BERÄTTADE RAINER Dagn från 
österrikiska Seda International, som är en 
stor leverantör av utrustning till bilåtervin-
ningsföretagen. I Norden representeras 
företaget av Olanders Recycling Tools i 
Halmstad.

Rainer Dagn efterlyste också gemensam-
ma standarder– och därmed metoder – för 
att demontera elbilar.

HAN VISADE HUR man kan bygga upp en 
hel arbetsstation med en speciell typ av lift 
som kan vända bilen på sidan och höjas upp 
och ned. 

På det sättet har medarbetarna hela tiden 
optimal arbetsställning. 

Arbetsstationen ger, i den mest avancera-
de versionen, möjlighet att utföra allt från 
miljöbehandling till demontering på ett 
ställe. 

En total demontering, inklusive alla faser, 
behöver inte ta mer än 2,5 timmar. ❂

på väg ut på marknaden. Med hjälp av 
sådan utrustning kan företagen lättare 
bedöma batteriernas skick – och därmed 
prissätta dem.

I mars representerades Egara vid den 
årliga internationella konferensen för 
återvinnare i fordonsbranschen, IARC.

INGEN ANNAN BRANSCH  än bilindustrin 
genomgår så stora förändringar just nu, och 
det påverkar givetvis återvinningssektorn. 
Å ena sidan ska företagen vänja sig vid att 
hantera nya typer av fordon och material. Å 
andra sidan innebär trycket på bilindustrin 
som energi- och resursanvändare att det 
blir större fokus på återvinning.

Patrick Schaufuss från konsultföretaget 

McKinsey betonade återvinnings-
branschens stora potential och uppmanade 
biltillverkarna att bli bättre på att tänka på 
konstruktion och design som passar in i 
visionen om en hållbar, cirkulär ekonomi.

VIDARE DISKUTERADES livscykeln för 
elbilsbatterier och trender när det gäller 
nya produktionsmaterial fram till 2050.

Lorenzo Bacchetti från italienska Danie-
li Centro Cranes berättade om den auto-
matiska avfallsanläggningen som med hjälp 
av artificiell intelligens kan extrahera och 
sortera olika typer av metaller.

Henk Jan Nix konstaterade dock att så 
mycket nytt lärde han sig trots allt inte 
under mötet:

– Det betyder bara att vi redan ligger 
långt framme.

Han lade dock mer bränsle på elden när 
det gäller återvinnarnas och bilmekaniker-
nas tillgång till den moderna bilen då han 
nämnde att det i Argentina har varit 
”lyckat” att ändra lagstiftningen så att 
endast 30 utvalda reservdelar från en skrot-
bil får säljas. Alla andra delar är 
förknippade med säkerhetsrisker om de 
återanvänds – även en bilstol kan vara farlig 
att sätta in i en annan bil. ❂

Så kan elbilarnas          batterier återvinnas

Snabbt jobbat med
allt-i-ett-återvinning
Hjälp är på väg till bilåtervinnarna när det gäller 
demontering av elbilar: specialverktyg, arbets-
bord och säkra förvaringsboxar – ja, till och med en 
säkerhetsfilm som kan placeras över bilen när den 
exempelvis ska transporteras från en olycksplats.

Nya metoder är på väg till bilåtervinnar-
na, berättade Rainer Dagn från Sedan 
International.

» Det betyder 
bara att vi 
redan ligger 
långt framme. « 

Egaramötet    

Här, vid Stenas anläggning i Halmstad, tas batterier från verkstäder och bilåtervinnare i 
hela Sverige emot. Foto: Stena Recycling
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Ett av sex ständiga utskott i den svenska bransch- 
organisationen för fordonsimportörer, BIL Sweden,  
arbetar specifikt med bilåtervinning. 

DET BERÄTTADE ANNA Henstedt, som 
ansvarar för miljöområdet, vid Egaras 
vårmöte.

Utskottet träffas två gånger om året och 
deltar också i en sammansatt branschöver-
vakningsgrupp vid Naturvårdsverket.

BIL Sveriges miljöutskott arbetar för 
närvarande med två mindre projekt, inklu-
sive återvinning av plast. 

I Sverige finns det, i motsats till många 
andra länder, en viss tradition av att repa-
rera plast, men plastdelar blir naturligtvis 
också avfall. 

Projektet genomförs tillsammans med 

Chalmers tekniska högskola och går ut på 
att identifiera de olika konsumenterna av 
respektive plastmaterial, men det tycks inte 
vara helt enkelt.

FÖR ATT ÅTERVINNA plasten är det dock 
avgörande att identifiera en marknad för 
respektive produkt – annars går 
lönsamheten upp i rök.

Ett utbildningsprojekt ska belysa behovet 
av logistik och verktyg när det gäller 
uttjänta elbilar och hanteringen av dem, 
både logistiskt, ekonomiskt och säkerhets-
mässigt. ❂

Bilimportörerna 
intresserar sig 
för återvinning

Anna Henstedt från BIL Sweden berätta-
de om de återvinningsprojekt som är på 
gång just nu.

STENA RECYCLING TAR emot batterier från 
bilverkstäder och bilåtervinnare i hela Sve-
rige och har etablerat ett battericenter vid 
anläggningen i Halmstad. Här kan företa-
get värdera skicket hos varje enskilt batteri, 
reparera det och skicka det vidare för 
användning någon annanstans – det kan 
vara som lagringsenhet för solenergi eller 
till laddning av elbilar i ett parkeringshus i 
Oslo.

Anders Sverkman, chef för Stena Recy-
clings bilavdelning, informerade om både 
hantering av och framtid för trötta elbilbat-
terier.

– Vi vill gärna förlänga batteriets livs-
cykel. När ett batteri inte längre fungerar i 
en bil  finns det fortfarande 85 procents 

kapacitet kvar. På centret i Halmstad kan vi 
felsöka batterierna, demontera dem och 
återanvända cellerna, berättade Anders 
Sverkman. 

DEN SISTA UTVÄGEN är återvinning, inklu-
sive de metaller – kobolt, nickel etc. – som 
ingår i batteriet.

Tillsammans med det svenska samrisk-
företaget Ferroamp kan Stena Recycling 
erbjuda batterierna i energilagringslös-
ningar. 

– Det största problemet hittills är de små 
volymerna med höga omkostnader, bekla-
gade Anders Sverkman. ❂

Så kan elbilarnas          batterier återvinnas
Högspänningsbatterier som inte längre fungerar 
maximalt i bilarna har säkert en framtid. Men  
dessförinnan ska de samlas in, transporteras och 
utvärderas, vilket både kräver en viss geografisk 
struktur och kompetenta medarbetare.

– Vi vill gärna förlänga batteriets livs-
cykel, säger Anders Sverkman, Stena 
Recycling.
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Välsta Bildemontering 
firade 30-årsjubileum

BARA 17 ÅR GAMMAL startade Pär Bryng-
elsson demonteringen tillsammans med sin 
pappa. Årets var 1989.

– Vi startade från noll, det var bara åker-
mark här, berättar han.

Två år senare omkom pappan i en bilo-
lycka, där även Pärs mamma skadades svårt.

– Precis efter olyckan funderade jag på 
om jag skulle orka fortsätta, har Pär tidiga-
re berättat i Nordisk Bilåtervinning. Men 
det var bara att köra på. Och det har jag 
aldrig ångrat. 

När Pär och Anette träffades 1992, bör-
jade hon snabbt hjälpa till i företaget och 
blev så småningom anställd för att sköta 

ekonomi och administration.
– Pär och Anette har verkligen lagt ner 

stor möda och engagemang för att få alla 
bitar på plats, berömmer SBRs förbundsdi-
rektör Michael Abraham, som var en av 
besökarna på jubileumsdagen. Han upp-
vaktade med en skål och ljuslykta av åter-
vunnet bilglas ”som ett tecken på att den 
uttjänta bilen är en miljötillgång om den 
hanteras rätt”.

Räddningstjänsten visade hur de klipper 
loss en skadad person som sitter fast i en bil 
och gör en säker urtagning. Pär och Anet-
tes dotter Linnéa fick vara försöksperson. 
När hon inte satt fastklämd i en bil, var hon 
clown som till barnens förtjusning delade 
ut glass.

MHF demonstrerade sin krocksläde och 
många passade på att testa vilka krafter 
som uppstår vid en krock även vid låga has-
tigheter. 

I verkstaden var det loppis och SKK 

Hälsinge visade upp sin handikappanpas-
sade folkracebil. Det var också uppvisning i 
drifting, där förarna framkallar kontrollera-
de sladdar med sin bil på asfalten.

BARNEN ÄLSKADE att få köra mini-bär-
garna och det fanns även en lekvagn som 
uppskattades mycket.

Det bjöds på korv, hamburgare, fika och 
kolbullar, en gammal nordisk maträtt som 
är en sorts pannkaka med fläsk i. 

– Jag tycker att det var en väldigt givande 
dag som gav både kunskap och insikt i att 

Både Räddningstjänsten och Polisen fanns på 
plats när Välsta Bildemontering firade 30- 
årsjubileum med en stor familjedag. 
Text: Agneta Trägård, Michael Abraham  
Foto: Michael Abraham, Linnéa Bryngelsson

– då kom både polis och räddningstjänst

» Det var bara att 
köra på. Och det har 
jag aldrig ångrat. « 

Barnen uppskattade att få köra bärgare i miniformat. Clownen Linnéa roade såväl stora som små.

Så här går det till när en fastklämd person 
räddas ur en bil.

Jubileum
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Det blev polisbesök när Pär och 
Anette Bryngelsson bjöd in till 
att fira 30-årsjubileum i Välsta.

bilåtervinningsbranschen har en given roll 
i samhället, där vi mer och mer ser vikten 
av att vi alla måste hushålla med Moder 
jord, säger Michael Abraham.  Alla pratar 
sig varma om cirkulär ekonomi, men här 
hos Välsta Bildemontering finns den i 
verkligheten.

Även Pär och Anette själva var nöjda 
med dagen.

– Det var jättetrevligt. På kvällen bjöd vi 
de anställda och släkten på middag. Och vi 
hade en kille som spelade och sjöng. Vi är 
glada över att dagen blev så lyckad. ❂

Räddningstjänsten på plats.

Här vankas det kolbullar.

Pär Bryngelsson 
tillsammans 
med sina bröder 
Urban och Lars.
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Studieresa

Hur ska batterierna  
i elbilar demonteras 
på ett säkert sätt?

NORGE ÄR ETT föregångsland när det gäller 
elbilar. I dag har man cirka 200 000 elbilar 
och tack vare den norska politiken kommer 
det bara att bli fler. Man räknar med cirka 
500 000 el-, hybrid- och laddhybrider till 
2023. Det betyder att runt 40 000 elbilar 
kommer att demonteras 2024. Men efter-
som Norge har haft elbilar så länge, har 
många av dem hunnit bli ELV-bilar och 
norrmännen har därför lång erfarenhet av 
att demontera dem. Redan på 1990-talet 
togs skatten bort på elbilar i Norge och i 
början av 2000-talet slopades momsen.

Även i Sverige har elbilsförsäljningen 
börjat ta fart. I maj i år registrerades 1 228 
nya elbilar. Det var en ökning med 335 pro-
cent jämfört med samma månad förra året. 
Om man lägger till laddhybrider svarar de 
laddbara bilarna nu för närmare tolv pro-
cent av nybilsmarknaden.

– Vi måste vara förberedda och lära oss 
hur vi ska demontera elbilarna på ett säkert 
sätt, säger SBRs förbundsdirektör Michael 
Abraham som ordnade en studieresa till 
Norge och Batteriretur, som ägs av produ-
centerna.

Batteriretur samlar in och återvinner alla 
typer av batterier från hela Norge.

På anläggningen i Sandefjord har man 
under flera år utvecklat en unik kompetens 
och olika metoder för säker demontering 
och återvinning av högenergibatterier. 

Batteriretur är världsledande när det 
kommer till att återvinna batterier från 
elbilar. Företaget driver forskning och olika 
utvecklingsprojekt, bland annat ett pilot-

projekt på uppdrag av hela den europeiska 
bilindustrin. Det finns ett stort internatio-
nellt intresse av verksamheten.

Vid fel hantering kan litiumjonbatterier 
vara livsfarliga. Gemensamt för samtliga 
olika jonblandningar är att de innehåller en 
brännbar elektrolyt som består av ett lös-
ningsmedel och ett fluorbaserat litiumsalt. 
En skadad cell kan se harmlös ut, men bat-
teriet kan drabbas av så kallad termisk rus-
ning, där det värmer sig självt till en punkt 
när det sväller, släpper ut brandfarlig gas 
och börjar brinna. De ingående flurojoner-
na bildar då giftig gas som till och med tar 
sig igenom räddningstjänstens skyddsdräk-
ter.

ÄVEN I HELT UTBRUNNA fordon kan det fin-
nas kritiska nivåer kvar i moduler och celler.

Det här gör det farligt att både transpor-
tera och demontera krockade elbilar.

Batteriretur har specialutbildad personal 
som gör en bedömning av batterierna innan 
transport och demontering. Man har också 
som enda bolag i Norge, tillstånd att trans-
portera skadade och defekta litiumjonbat-
terier, så kallade SP376-transporter.

Batteriretur har också skapat Batterisko-
lan, baserad på olika teoretiska och praktis-
ka moment.

– Det är en fin anläggning, säger Michael 
Abraham. Batteriretur gör ett bra jobb som 
är viktigt för miljön, det är ordning och 
redan. De har också lagt ner ett stort jobb 
på arbetsmiljön, säkerheten är mycket hög. 
Logistiklösningen är också imponerande, 

Vid fel hantering kan litiumjonbatterierna i elbilar vara livsfarliga. 
Det gäller att veta hur man ska hantera dem. På Batteriretur i Norge 
har man utvecklat olika metoder för säker demontering.

Text: Agneta Trägårdh

STUDIERESA TILL BATTERIRETUR

Fredrik Andresen, Per Magnus Karlsson 
och Tor Henrik Svendsen, Batteriretur i 
Norge, tog emot sina svenska besökare 
och guidade dem i sin anläggning.
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det är stora avstånd i Norge. 
SBR tittar på hur man ska kunna hitta 

generella bra lösningar för hanteringen av 
elbilar i Sverige.

– Demonteringarna följer anvisningarna 
från biltillverkarna för en seriös och lång-
siktig lösning. Problemet är att biltillverkar-
na är utsatta för hård granskning när det 
gäller kartellbildning, därför är det ett pro-
blem att hitta generella bra lösningar. För-
bundet förstår att biltillverkarna är oroliga 
för att bli anklagade för samverkan om de 
har en gemensam utbildning för demonte-
ring av elbilarna, men demonteringarna kan 
inte skicka sin personal på utbildning hos 
varje biltillverkare. Därför måste vi ta fram 

en egen generell utbildning. Grunden finns 
redan i utbildningen Säker elbilshantering 
som ligger i Utbildningsportalen. 

Med på studieresan till Norge var Anna 
Henstedt, BIL Sweden, Jens Post och Per 

Molin från Borås Bildemontering, Jonas 
Gustavsson från Stena Ryckling, Tom Eng-
blom från Volvo Cars, Mårten Blomroos 
från VW-grupp, Christer Persson från Wal-

ters Bildelar, SBRs ordförande Carina 
Hagström-Kihlberg, John Axel Forsman 
från Ådalens Bildemontering, Kenneth 
Lindberg som tidigare jobbade på Länsför-
säkringar och sitter i styrelsen för Walters 

Bildelar och Andreas Beste från Kia Motor 
AB som jobbar med tekniska frågor och 
utbildning för Kia i hela Norden   

– Man kan konstatera att det fanns 
mycket kompetens med på denna studiere-
sa, då både de praktiska leden såväl som 
generalagenter och försäkringsbolag var 
representerade, säger Michael Abraham. 

– Vår förhoppning är att detta ska 
utmynna i en möjlighet att skapa en bra 
grundutbildning i hur man säkert kan 
demontera högvoltsbatteri ur både en inlö-
senbil och en ELV-bil i framtiden. Grund-
utbildningen i vår utbildningsportal för 
säker elbilshantering, måste kompletteras 
med en säker demonteringsutbildning för 
elbilen. Detta är brådskande då bilarna 
redan finns och det sker inlösen av krocka-
de bilar som måste hanteras på ett korrekt 
och säkert sätt. ❂

– Vi måste vara förberedda och lära oss hur vi ska demontera elbilarna på ett säkert sätt, säger SBR:s förbundsordförande Michael 
Abraham. Ett led i det var en studieresa till Batteriretur i Norge.

Mycket kompetens samlad kring bordet därman diskuterade hur batterierna i elbilar 
ska kunna tas om hand på rätt sätt.

» Vi måste vara förberedda  
och lära oss hur vi ska demontera  

elbilarna på ett säkert sätt. « 



SBR VILL ERBJUDA  sina medlemmar ett samlat grepp kring certi-
fiering. Därför har ett nytt ramavtal tecknats med Scandinavian 
Business Certification, SB Cert.

I 25 år har SBR-certifieringen varit ett alternativ till ISO-certi-
fiering. Den är anpassad till bildemonteringbranschen och under-
lättar för medlemsföretagen att införa och underhålla sina verk-
samhetssystem. SBR kommer under nästa år att byta leverantör 
för tjänsten revision av branschcertifiering. Under 2018 tecknade 
förbundet ett ramavtal med SB Cert för att kunna erbjuda med-
lemsföretagen möjligheten att till en rimlig kostnad ISO-certifiera 
sig. Nu tas nästa steg och SBR-certifieringen kommer från och 
med nästa år att ingå i ramavtalet.

Ramboll kommer under en utfasningsperiod att utföra de revi-
sioner som redan är inbokade under 2019. ❂
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DEN NYA VERSIONEN av Blast Box håller 
just nu på att vidareutvecklas i samarbete 
med användare och myndigheter. 

De långa ledtiderna för att ta fram en ny 
produkt med funktioner som inte tidigare 
har funnits, i samband med att serva och 
uppdatera det befintliga verktyget från en 
växande användarbas, har varit utmanade 
för tillverkaren Nordic Making.

– Tyvärr har vi under en lång tid haft 
åtaganden som har gjort att befintliga 
BlastBox-kunder har haft svårt att nå oss, 
säger Christofer Abraham på Nordic 
Making. Vi vill be om ursäkt för det. 

–Att laga och uppdatera den tidigare ver-
sionen av verktyget har varit ett tidskrävan-
de arbete för både oss och demonteringar-
na. Tyvärr har det även medfört att vi inte 
har fått tillbaka utrustningar som vi har 
skickat som utbyte. Vi har därför blivit 
tvungna att ändra hanteringen till att bara 
laga och uppdatera enheterna istället för att 
erbjuda en utbytesenhet. Det har gjort att vi 
inte har kunnat hålla den snabba service 
som vi vill ge. Det problemet kommer att 
försvinna med den nya generationen Blast-
Box, där all uppdatering och information 

sker via applikationen som är uppdaterad 
mot Nordic Makings server. Den nya krav-
specifikationen som vi har tagit fram till-
sammans med bilindustrin och bilåtervin-
nare kommer att innebära kortare ledtider 
och bättre service.

I DEN FÖRSTA delen av projektet har fem 
demonteringar och deras respektive kom-
muner deltagit. 

Den nya versionen av BlastBox är nu 
digitaliserad, vilket gör att den kan uppda-
teras med till exempel varningar för farliga 
krockkuddar. I applikationen kommer det 
även att finnas information om var i bilen 
de olika krockkuddarna sitter och hur 
kablarna ska kopplas in. Även många andra 
nya varnings- och säkerhetssystem har 
byggts in i verktyget. 

– Samtliga betatestföretag är nöjda med 
det förbättrade verktyget och vi gör juste-
ringar i takt med att vi får in synpunkter 
från dem. Såväl kommuner som branschen 
är mycket positiva till det nya verktyget, 
säger Christofer Abraham och berättar att 
Nordic Making har haft så många förfråg-
ningar att det har varit svårt att hinna svara 
på alla i tid.

I projektet ingår även en del där man ska 
mäta luftkvaliteten för att kontrollera att 
det inte uppstår skadliga gaser när krock-
kuddarna sprängs. Den delen av projektet 
görs i samarbete med Stena Recycling och 
Chalmers Industriteknik. Försöken har 
gjort hos Walters Bildelar i Falkenberg och 
är klara. Testresultaten ska nu analyseras 
och kommer att vara klar i augusti. ❂

Nya BlastBox snart klar
Projektet med att utveckla 
BlastBox, verktyget för att 
skjuta airbagar, har klarat av 
de första delmålen.

– Vi närmar oss nu lanse-
ringen av den nya versionen 
av BlastBox, säger Christofer 
Abraham på Nordic Making.

Chrisofer Abraham, Nordic Making, kan snart presentera en ny version av BlasBox.

Teknik



DÅ EN SERVICE- och reparationsverkstad 
exempelvis gör ett motor- eller växellåds-
byte åt kunder, måste de enligt bransch-
standard erbjuda 12 månaders garanti på 
både jobb och reservdel. Då de här jobben 
ofta sker genom kundens maskinskade-
försäkring tvingas verkstaden genom för-
säkringsbolagen arbeta med begagnade 
eller renoverade delar. SFVF avråder 
generellt sett från att jobba med renove-
rade reservdelar. Detta beror främst på att 
de flesta renoverare inte kan eller vill 
erbjuda motsvarande garanti som verksta-
den måste lämna mot kunden.  

SFVF rekommenderar därför i första 
hand verkstäder att handla begagnade 
delar av företag som är anslutna till Sveri-
ges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) 
och erbjuder Green Parts garanti. Här har 
SFVF ihop med SBR och MRF förhand-
lat fram motsvarande garanti enligt repa-
rationsvillkoren som gäller för verkstaden 
i 12 månader eller upp till 1000 mil. 

Garantin (Green Parts garanti), som är 
ett slags försäkring utan självrisk, ingår 
vid köpet av den begagnade delen. Om 

det visar sig att en monterad, begagnad 
bildel har gått sönder inom garantitiden 
ersätter garantin kostnaden för att repare-
ra bildelen eller byta ut delen till en lik-
värdig. En professionell och extern skade-
reglering säkerställer sedan att skador 
oavsett geografiskt område hanteras lika. 
Garantin ersätter även arbetskostnaderna 
för att montera ur den defekta delen och 
montera i en likvärdig begagnad bildel. 

SYFTET MED GARANTIN  är att ge verkstä-
der trygghet vid köp av begagnade bilde-
lar samtidigt som bilägaren och försäk-
ringsbolagen erbjuds en alternativ repara-
tion till ett lägre pris med lika stor trygg-
het som en ny del. Förutom att 
verkstaden, kunden och försäkringsbola-
get tar ett större ansvar för miljön mini-
meras även affärsrisken för verkstaden, i 
motsats till om begagnade delar istället 
köps från en oseriös aktör. 

Som bilåtervinnare finns här en unik 
möjlighet att erbjuda denna garanti till 
SFVF:s service- och skadeverkstäder. Om 

denna möjlighet inte ges, tvingas verkstä-
der helt och hållet istället att jobba med 
nya delar och dörren till försäljning av bra 

begagnade delar kommer via denna kanal 
att vara stängd. 

Det gäller alltså att erbjuda denna 
garanti och tala om för både verkstäder 
och försäkringsbolag att möjligheten 
finns. 

Mer om garantin samt vilka delar och 
kvalitetsklasser som omfattas finns att läsa 
på SBR:s webbsida, www.sbrservice.se. ❂

Akut behov av begagnade 
reservdelar med garanti

Aktuellt från
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BO ERICSSON, vd

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

ULF STEFANSSON, jurist

» Förutom att  
verkstaden, kunden  

och försäkringsbolaget 
tar större ansvar för  

miljön minimeras risken 
för verkstaden.« 



Aktuellt från

VI SKULLE VILJA  berätta om två intres-
santa projekt som pågår.

Tillsammans med IVL Svenska miljö-
institutet och Chalmers kommer Stena 
Recycling, Sveriges Bilåtervinnares Riks-
förbund/BilRetur, bildemonterare, biltill-
verkare och importör samt BIL Sweden 
att engagera sig i ett projekt som ska fort-
sätta ett redan påbörjat arbete, nämligen 

att undersöka om det är ekonomiskt 
försvarbart att demontera stora plastde-
taljer på en uttjänt bil. 

Förhoppningen är att mer plast ska 
materialåtervinnas i stället för att 
energiåtervinnas. 

Projektet Explore, som bedrivs inom 
ramen för Mistras Closing-the-loop, har 
redan pekat ut stötfångare som en 
intressant plastdetalj att demontera. 

Men det måste finnas intresserade 
köpare, och det är det vi nu hoppas på 
att kunna identifiera. Vi ska också titta 
på hur man ska kunna optimera 
logistiken för den demonterade plasten, 
till uppköparen, så att materialet blir 
ekonomiskt intressant.

DET ANDRA PROJEKTET syftar till att ta 
fram en utbildning för bildemonterare 
gällande hur man på ett säkert sätt ska 

demontera en elbil, och hur batterierna 
ska hanteras. Även i detta projekt ingår 
Stena Recycling, Sveriges Bilåtervinnares 
Riksförbund/BilRetur, bildemonterare, 
biltillverkare och importörer och BIL 
Sweden. Inom ramen för projektet har vi 
bland annat besökt bildemonterare och 
batteriåtervinnare i Norge där man ju 
kommit längre, då betydligt fler elbilar 
satts på marknaden. ❂

Nya spännande projekt
för framtidens miljö

 ANNA HENSTEDT, 
miLjöAnsvAriG

ÅSA EKENGREN,
teknisk sAmordnAre
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» Förhoppningen  
är att mer plast  
ska material- 

återvinnas i stället  
för att energi- 
återvinnas.« 

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

Nu pågår ett projekt för att undersöka 
om det finns ekonomi i att demontera 
stora plastdetaljer på en uttjänt bil.



Plaståtervinning 
står allt mer i fokus

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, brAnsChAnsvAriG eLv
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HÖGT STÄLLDA KRAV på återvinning av 
bilar driver på utvecklingen av samarbe-
ten och nya processer. 

En av utmaningarna är att utveckla mer 
effektiva processer för de material i 
bilarna som medför en kostnad i återvin-
ningen. Mer och mer plast i bilarna inne-
bär att det krävs fördjupade samarbeten 
för att det ska vara möjligt att nå de höga 
målsättningar som finns.

Volvo Cars har tydligt kommunicerat 
sitt initiativ till en ökad andel återvunnen 
plast i bilarna. Från 2025 ska 25 procent 

av plasten i Volvos bilar vara återvunnen 
plast. 

Det här presenterades första gången i 
somras i samband med Volvo Ocean 
Race. Samma budskap presenterades nyli-
gen av Volvo på en stor internationell bil-
återvinningskonferens i Wien. Det blev 
ett samtalsämne även där med stort 
intresse även från andra bilproducenter.

Stena Recycling och Volvo Cars har ett 

partnerskap som sträcker sig decennier 
tillbaka. Vi samarbetar för att minimera 
och återvinna produktionsavfall ifrån 
Volvos tillverkning och för att maximera 
mängden återvunnet material från uttjän-
ta Volvobilar. Tillsammans tar vi väl hand 
om värdefulla resurser, så att de kan åter-
användas. 

I Stena Recycling gör vi stora satsning-
ar för att utveckla processer för återvin-
ning av mer plast. 

EN HELT NY anläggning för återvinning av 
mjukplast är i drift i Halmstad och vi har 
nyligen invigt en utvecklad återvinning av 
rena hårdplaster ur elektronikavfall, däri-
bland ABS som används i bilar. 

Nästa steg i den här utvecklingen är att 
utveckla motsvarande processer för åter-
vinning av plast från bilar. 

Även plast från bolagets återvinning av 
uttjänta bilar och hårdplast från förpack-
ningar har i framtiden potential att 
användas i fordonskomponenter. 

För att åstadkomma så effektiv återvin-
ning som möjligt utvärderar vi också hur 
insamling och återvinning av större plast-
detaljer skulle kunna bidra till en förbätt-
rad plaståtervinning. 

Vi testar exempelvis möjligheten att 
samla in och återvinna stötfångare från 
bilar tillsammans med bilverkstäder och 
medlemmar i Bilretur. 

I samarbete med kunder och partners 
kan vi åstadkomma så stora flöden som 
möjligt för att uppnå effektivitet i demon-
tering, logistik och avsättning för materi-
alet. Detta är ett arbete som är viktigt 

framåt då mer material, såsom plast från 
bilarna, kan bli en resurs med värde.

GENOM ETT NÄRA samarbete med våra 
kunder och partners utvecklar vi nya tek-
niker och samarbetar kring design för 
återvinning som gör bilar enklare att 
återvinna. På detta vis kan vi öka 
återvinningsgrad, spara på tillgångar och 
energi samt effektivt minska 
koldioxidutsläpp.

Med detta vill vi från Stena Recyclings 
sida önska alla läsare en riktigt skön som-
mar! ❂

» Även plast från  
bolagets återvinning  
av uttjänta bilar och  

hårdplast för  
förpackningar  
kan användas  

i fordonskomponenter.« 

Stena satsar på att kunna återvinna med 
plast.
Fot: Stena Recycling



I ständig utveckling ...

Fenix 5 är framtiden och är installerat 
hos fl er 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. 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.

Berg&Ström
System AB

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

Vi utvecklar kundanpassade datasystem 
för företag med speciella önskemål!

Ett medlemsägt företag



MILJÖ ARBETSMILJÖ

KVALITET AVFALL

ENERGI

HÅLLBARHET

Konsulttjänster och utbildningar 
inom följande områden:

www.rsmco.se

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Certifierad
 

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

Grossist sedan 1982
Se vårt unika sortiment på www.galwin.se

Nya Bildelar

* Framaxelbalkar 
* Bärarmar bak
* Bakaxlar 
till flera nya 
bilmodeller.

Bärarm bak
Toyota Avensis 2003-2008

Bärarm bak
Nissan Qashqai 2007-2013

Framaxelbalk
Hyundai i30/Kia Ceéd 2007-2011

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

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

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

Företagsförsäkring

Green Parts garanti

Gruppförsäkring

Motorfordonsförsäkring

www.haggs.se  0652-56 50 00

VI SKROTAR INGA BILAR 
– VI ÅTERVINNER DEM

Din bilskrot på nätet

www.skrotabilen.se

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

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

0707-48 2575

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

+47 918 12 331www.olanders.nu

DINA FÖRDELAR
➡ Mobil

➡ Klarar R1234yf & R134a

➡ Säker fyllning på gasflaska

➡ Gasen filtreras

➡ Kompakt design

➡ Enkel att hantera

➡ Inbyggd våg

➡ Kraftigt sug
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Nytt från      Danmark

I APRIL FASTSLOG den højeste danske 
retsinstans, Højesteret, at de danske skat-
temyndigheder havde fat i den lange ende, 
da de i sin tid afviste, at brugte reservedele 
kunne sælges efter fortjenstmargenord-
ningen – den regel, der findes i det 
europæiske momsdirektiv om, at der ikke 
må betales moms af den samme vare to 
gange. I hvert fald ikke ifølge dansk lov-
givning, hvor det blandt andet krævedes, 
at der skulle være identitet mellem den 
vare, mellemhandleren købte, og den, han 
solgte. Det mente myndighederne ikke, 
der var, når en reservedel var pille af en bil.

Sjelle Autogenbrug mente, der var en 
formssag, da virksomheden i 2010 bad det 
lokale skattevæsen om en såkaldt binden-
de forhåndsbesked. 

For skattereglerne talte kun i meget 
vage vendinger om, hvordan brugtmoms-
ordningen kunne bruges, og det irriterede, 
at de svenske genbrugsvirksomheder 
vandt en konkurrencefordel, fordi brugt-
momsordningen i Sverige også gjaldt 
brugte reservedele.

Det viste sig at være alt andet end en 
formssag.

I 2017 afgjorde Landsretten ikke 
mindst på baggrund af en forespørgsel ved 
EU-Domstolen, at brugte dele alt andet 
lige var de samme, om de før havde siddet 

på en bil og nu forelå i løs vægt. Dette – så 
længe det gjaldt dele fra biler indkøbt fra 
private.

For de danske forsikringsselskaber har 
nemlig helt siden 1970’erne haft en 
EU-sanktioneret mulighed for ikke at 
indtræde i en erhvervet genstands moms-
forhold, hvormed det ikke var muligt bare 
at have samme momsregler som for pri-
vate.

Stort set samtidig med Højesterets 
afgørelse har de danske skattemyndighe-
der fået udvirket, at det særlige danske 

identitskrav er væk – nu er det bare funk-
tionen, der skal være den samme, hvilket 
også fremgår af EU-reglerne – og at gøre 
det nemmere for forsikringsselskaberne at 
videresælge skadede genstande med 
brugtmoms.

Det pudsige, tidsmæssige sammenfald 
mellem Højesterets afgørelse og ændring-
erne i skattereglerne vil vi forbigå i tavs-
hed.

ALLE PROBLEMER er dog ikke løst. Dels 
ligger virksomhederne inde med store 
lagre af allerede indkøbte dele, der ikke 
kan sælges med forskelsmoms. Dels kan 
en række virksomheder komme i klemme, 
der mener, de igennem årene har handlet i 
god tro og har anvendt brugtmomsord-
ningen.

Trods alt bøvlet er der først og fremmest 
lettelse at spore hos Archie Elmholdt, der 
driver Sjelle Autoophug ved Aarhus sam-
men med sin bror, Marc:

»Vi er glade for, at reglerne er lavet om, 
så det står klart, at man må bruge brugt-
momsordningen. Men det er beklageligt, 
at reglerne ikke går bagud, så virksomhe-
der, der har benyttet brugtmomsreglerne i 
god tro, nu ikke ved, om de er købt eller 
solgt,« lyder det fra Sjelle. ❂

Sidste punktum sat i momssag

SÅDAN KOMMER SPØRGSMÅLET  til at 
lyde til publikum ved Dansk Autogen-
brugs stand under Folkemødet på 
Bornholm i juni. Bare 14 dage før 
Almedalsveckan i Visby afholdes den 
danske pendant: Folkemødet på Born-
holm. Dansk Autogenbrug medvirker 
for femte gang, og formålet nu som før 
er at gøre den danske befolkning 

bevidst om de tåbelige danske repara-
tionsregler. I år skal det ikke handle om 
den såkaldte reparationsgrænse, men 
derimod om forbuddet i den danske 
registreringsafgiftslov imod at taksere 
skadede biler med brugte dele.

Den mærkværdige regel resulterer 
naturligvis i, at de skadede biler bliver 
dyrere at reparere, hvormed risikoen for, 
at de falder reparationsgrænsen og må 
skrottes, bliver desto større. Repara-

tionsgrænsen indebærer, at er bilen ska-
det for mere end 70 procent af bilens 
handelsværdi, så må den ikke repareres.

Gennem årene er det ganske vist lyk-
kedes at skabe forståelse for tåbelig-
hederne blandt det danske Folketings 
miljøpolitikere. Men nu er registre-
ringsafgiftsloven jo ikke lige nogen 
miljølov – her tæller hensynet til stats-
kassen højere end ideologiske betragt-
ninger over cirkulær økonomi. ❂

Lev eller lad dø?

JBØRGE MADSEN
direktor, dAnsk AutoGenbruk

Efter knap 10 års juridiske tovtrækkerier er sidste punktum sat i den danske 
strid om adgangen til at sælge brugte dele med forskelsmoms.

Den ni år lange skattesag har trukket 
tænder ud også rent menneskeligt: 
»Jeg har da talt knasterne i loft-
brædderne over min seng mere 
end én gang,« som Archie Elmholdt 
udtrykker det.
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Ledare      Norge

JAN MOLBERG
GenerALsekretAer nbf

SALGET AV ELBILER i Norge øker for hver 
måned. I mars 2019 var nybilregistrering-
ene over 50 prosent elbiler. I dag er det slik 
at av den rullende bilparken er 7,4 prosent 
av bilene elektriske. Fremdeles er 92,6 pro-
sent av bilparken fossildrevne biler. 

Det er betydelige geografiske forskjeller 
på elbil tettheten. Hordaland 12,5 prosent, 
Oslo 12,1 prosent, Rogaland 8,6 prosent, 
Trøndelag 6,0 prosent, Troms 2,2 prosent 
og Finnmark bare 0,7 prosent. I en kom-
mune i Hordaland er det 24 prosent elbiler. 
Askøy kommune ved Bergen.

Som tallene viser øker elbilsalger betyde-
lig. Årsaken til det store salget av elbiler er 
utvilsomt elbilfordelene, momsfritt, gratis 
bompasseringer, mulighet til å benytte kol-
lektivfelter, gratis parkering og lav veiavgift. 
Det er bare å håpe at myndigheten ikke 
endrer elbil fordelene for tidlig slik at salget 
stopper opp. Regjeringen har vedtatt at salg 
av nye fossil-biler skal avsluttes i 2025.

Fremtidige forskrifter?

NBF ARBEIDER MED et brev til Direktoratet 
for samfunns-sikkerhet og beredskap 
omkring nye forskrifter for behandling og 
salg av høyenergibatterier i fremtiden. NBF 
fremmer brevet sammen med Bilim-
portørenes landsforening, Autoretur AS, 
Norges Bilbransjeforbund. Fra NBF side 
har vi i brevet fått formulert inn at høyener-
gibatterier skal kun kunne selges av autori-
serte sertifiserte bildemonteringsbedrifter. 
Videre er det ivaretatt at høyenergi-batte-
riene i fremtiden skal kan selges til andre 
autoriserte virksomheter utenfor bil-
bransjen. F eks. til elektrobedrifter som 
bygger batteribanker av høyenergibatterier 
som ikke kan gjenbrukes i biler, altså batte-
rier med redusert effekt.

Fremtidig kompetanseheving.
Det er viktig at alle NBF bedrifter forbe-

reder seg på å ta imot ELV elbiler. Disse 

kommer i store mengder allerede i de første 
årene. Opplysningskontoret for veitrafikk 
har i sine statistikker antydet at det allerede 
fra 2022 vil komme flere tusen elv elbiler 
hvert år fremover. Antallet vil øke for hvert 
år. Det er derfor viktig at NBF bedriftene 
gir sine medarbeidere den riktige utdan-
ningen som kreves. Grunnutdanning innen 
bilmekaniker eller elektrofaget og de nød-
vendige kursene bilimportørene kan gi. Det 
utvilsomt at den nye hverdagen vil kreve 
betydelig kompetanseheving blant de 
ansatte. De bedriftene som skaffer denne 
kompetansen vil få de beste muligheter 
innen det fremtidige markedet. NBF sitt 
råd er start med utdanningen av de ansatte 
så raskt som mulig.  

NBF møtte Stortingets Miljø og energi-
komite.

 MØTET BLE GJENNOMFØRT 16. mai 2019. 
Deltakere fra NBF Bjarne Brøndbo og sty-
releder Tor Alm. Fra Stortinget deltok: 
Politisk rådgiver Eili Vigestad, Stortingsre-
presentant Kjetil Kjenseth fra Venstre. 
Statssekretær Atle Hamar Miljødeparte-
mentet.

Møtedeltakerne drøftet de problems-
tillinger som var sendt inn på forhånd. Plan 
for å øke salget av brukte deler, endring av 
avfallsforskriften slik at flere bedrifter 
demonterer og selger brukt deler og gjen-
bruk av høyenergibatterier, 

I møtet ble det også vist til pilotprosjektet 
med FNO/Sparebank 1 og Gjensidige For-
sikring/4 NBF bedrifter med fokus på 
brukte deler ved skadereparasjoner. Den 
forenklede versjon av prosjektrapporten ble 
overlevert, der prosjektet viste en brukt-an-
del på ca. 11 prosent, altså tilnærmet likt 
Sverige.

Representantene fra komitéen og statsse-
kretæren gav uttrykk for at de så frem til 
implementeringen av EUs sirkulærøkono-
midirektiv. 

Norske myndigheter vil i denne forbin-
delse lage en strategiplan og gjøre en del 
strukturendringer i nåværende systemer. 
Antageligvis vil det bli foreslått en del jus-
teringer av avfallsforskriften.

Statssekretæren tok med seg dokumente-
ne gruppen overleverte, og sa at han ville 
overlevere dokumentene til de som arbeider 
med strategiplanen for sirkulærøkonomi. ❂  

NBF møtte Stortingets  
Miljø og Energikomite



//Billedet:
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Norge

ORDNINGEN BASERER SEG på kjente ISO-standarder, men i for-
enklet utgave tilpasset bransjen. Hensikten er å redusere risiko 
for skader og andre uønskede hendelser, samt å øke seriøsiteten i 
bransjen. 

BD-Sertifisering har blitt utviklet i nært samarbeid med eks-

tern konsulent fra Oland AS.

BD-SERTIFISERING BESTÅR av et sett med rutiner som skal 
implementeres, det tilbys kurs innen HMS-K arbeid, det er 
årlig oppfølging slik at alle godkjente virksomheter kan drive i 

Norges Biloppsamleres  
forenings BD-sertifiering
BD-Sertifisering er Norges Biloppsamleres Forening sin godkjenningsord-
ningen innen HMS og kvalitet.  Her er det tatt hensyn til arbeidsmiljø, ytre 
miljø samt kvalitet på de produkter som tilbys kundene. 

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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75.000
bildeler på lager

Mer enn

samsvar med aktuelt lovverk og risikoer i bransjen, samt 
systematiske oppfølging gjennom eksterne revisjoner annet 
hvert år.

RUTINENE ER TILGJENGELIG 
i et nettbasert verktøy levert av BUS AS, der nødvendige 

oppfølginger av rutiner automatiseres for å gjøre det enkle-
re å følge opp.

En av nøkkelementene er at virksomhetene også skal 
samarbeid med en lokal bedriftshelsetjeneste for å sikre at 
HMS-arbeidet har høy prioritering.

KRAVET ER AT ALLE 
NBF medlemmer skal ha BD sertifisering eller ISO 

innen 1. januar 2020 ble vedtatt på ekstraordinært lands-
møte i Oslo høsten 2017. (Under fagkonferansen).

Trettito bedrifter har nå blitt BD sertifisert. Åtte bedrif-
ter er ISO godkjent. Tjueto NBF bedrifter gjenstår å serti-
fisere før fristen 1. januar 2020. ❂

 BD-SERTIFIERING
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PARTS INFORMATION is an item that has 
Egara’s warmest attention since many 
years. 

The most positive value of an ELV is in 
the parts that can be sold for direct reuse. 
Parts reuse is also the highest form of 
recycling in the waste hierarchy. 

The producers (OEM) have always sta-
ted that the cost of recycling can be paid 
out of the value that is in the ELV. For the-
se reasons, it is necessary that we can actu-
ally take out all the value by reusing every 
possible item and not be limited by the lack 
of information.

WE HAVE DESCRIBED before why OEM 
information is so important for car dis-
mantlers. 

Cars are getting more and more complex, 
parts are used within a wide range of 
models and even brands, but sometimes 
parts are changed without obvious reasons 
and these changes are hard to recognize. 
Also parts numbers change all the time 
(sometimes up to 50 numbers for one and 
the same part!). So in order to know if we 
can help a customer, we need to determine 
what part exactly his car needs and if we 
have this part in our stock. 

Also in the last years, digitalisation beca-
me an issue. Parts need to be digitally 
installed with special procedures (and 
tools). 

Sometimes parts even can be installed 
only one time. Perfect good parts that, once 
disconnected from their system, will never 
function ever again. Some other parts can 
only be replaced as a group. 

This does not make repair with used 
parts beneficial if costs get high anyway. So 

we need acces to procedures or OEM sys-
tems also to get these parts to work.

SOME TIME AGO, Egara was present at the 
ACEA Recycling group. We were very 
happy that we were invited, so both your 
chairman and secretary went. 

One of the points of discussion was the 
availability of parts information. We expla-
ined our points. We stated clearly that we 
need info and we are willing to pay a reaso-
nable fee for acces. We discussed that 
access to every separate brand is difficult 
and costly, that we were not accepted to 
buy information from data collectors as we 
are not mentioned in the groups that they 
were allowed to sell their products to and 
that we need to be able to process info to a 
product that we can really use. 

The answer was short and unexpected: 
“We do not discriminate”. To explain what 
this means: we no longer need to state we 
are repairshops, we as dismantlers are 
allowed to buy OEM information, also at 
data collectors like DAT, Techdoc, 

INDRA, Audatex and so on. 
What can be really interesting is if our 

providers of dismantlers software are able 
to buy this information and integrate it in 
their systems. 

We as ATF’s can benefit greatly from 
this information. It will help us to say ‘yes’ 
to customers more often, to be sure they 
get the right part and even to be able to 
explain them what is necessary to get the 
parts functioning in the cars.

SO FAR, THIS IS great news. What we are 
interested in, is if OEM data can be inte-
grated in our software and if the software is 
of the quality and detail we need so badly.

EAGARA HOPE TO receive experience from 
the dismantlers industry directly, or via the 
national dismantlers organisations, because 
“We do not discriminate” is what we wan-
ted to hear for so long. 

Please keep us posted and we keep you 
posted. ❂

Inside    Egara

OEM parts information
HENK JAN NIX 

GenerAL seCretAry i eGArA 

Hur många fler skäl behöver  
du för att gå med i SBR?
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Blå= PMS 286  
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

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

Branschförbund sedan 1961

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

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



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

Glad Sommar
önskar

AB ARONS
BILDEMONTERING

ÖNSKAR ALLA
EN SKÖN SOMMAR

Sommar- 
hälsningar!

EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

En riktigt
trevlig sommar

önskar vi på

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

www.yallotrade.com

Vi önskar er alla
en riktigt härlig 

sommar

SVENSK BILÅTERVINNING AB

Tel. 019-45 06 90
Fax. 019-45 06 92

önskar

Glad
Sommar
Glad
Sommar



www.laga.se

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. 

Begagnade  
original  bildelar.

›  Postt idning  B

AVSÄNDARE:
SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
SE-114 31 STOCKHOLM


