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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 
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Ledare

Vi kan vara stolta 
över branschen
NU HAR VI SÄKERT alla laddat batterierna så 
att vi har energi att jobba med de utma-
ningar som kommer under resten av året. 

Vi har sett många positiva saker hända 
inom branschen som jobbar vidare med att 
utveckla sina färdigheter när det gäller att 
ta hand om ELV-bilen. Vi ser också med 
stor glädje att de projekt som vi gjort till-
sammans med övriga intressenter har gett 
positiva resultat. Mistraprojektet, som 
bedrivs tillsammans med Chalmers, har 
kommit långt, liksom Energimyndighetens 
projekt som dragits igång för att säkerställa 
pyroteknikhanteringen i bilen. Se tidigare 
artiklar samt artikel i detta nummer av 
Nordisk Bilåtervinning. 

Branschförbundet har tillsammans med 
sina medlemmar och samarbetspartners 
åstadkommit mycket som gynnar miljön. 
Det säkerställer att vi kan vara stolta över 
att ordet cirkulär ekonomi har fått en riktig 
betydelse för oss och vår bransch. 

Om vi sedan ser till de ökade försälj-
ningssiffrorna för nya bilar som skett de 
senaste åren kan vi vara tämligen säkra på 
att det finns jobb även i framtiden, när det 
blir dags att ta hand om dessa bilar som tjä-
nat ut och fullgjort sista bilägarens behov.  

För att säkerställa att dessa bilar kommer 
in för korrekt miljöhantering och återvin-
ning har vi under några år jobbat med att få 

en transportersättning på den uttjänta 
bilen, som också går under benämningen 
ELV-bilen. 

När detta blir klart kommer det att vara 
enkelt för bilägaren att anmäla en hämt-
ning av den uttjänta bilen. Bilen kommer 
då att kunna tillföra miljövärden i stället 
för att som i dag vara ett miljöproblem då 
den uttjänta bilen ibland står på platser 
som inte är bra och läcka både olja, glykol 
och andra mindre bra ämnen. 

ALLT DETTA SAMMANTAGET gör att de 
kommande utmaningarna med bilens 
utveckling ger vår bransch möjlighet till än 
mer arbete och att därmed även kunna syn-
liggöra värdet av det miljöarbete som ni alla 
gör. Det är viktigt att säkerställa att de satta 
återvinningsmålen verkligen kan infrias 
med en ekonomi som gör det möjligt för 
bildemonteraren att säkra sin överlevnad. 
Det krävs både utbildning och utrustning 
löpande för att klara kommande krav.   

Att branschgemensamt jobba för att 
utveckla möjligheter till ett kretsloppsför-
farande, som i dag oftast benämns som cir-
kulär ekonomi, där fler aktörer jobbar mot 
gemensamt satta mål är en utmaning som 
tar tid. Detta då det finns intressen som vid 
första tanken kan verka vara motsatsförhål-
landen. 

Men om man tar sig en extra funderare 
inser man att det finns fler fördelar med 
samverkan när det gäller återvinning. Som 
tidigare nämnts är återanvändningen av 
reservdelar högsta graden av återvinning – 
näst högsta är materialåtervinning – medan 
deponi är en ren kostnad och ibland kan ses 
som att fantasin tagit slut. 

FÖRBUNDETS UPPGIFT är att ta tillvara 
branschens alla möjligheter att kunna sam-
verka i alla led för att öka kretsloppsförfa-
randet och möjligheten till cirkulär eko-
nomi. Vi har kommit en bit på väg. 

Jag vill slutligen ge Agneta Trägårdh en 
stor eloge för det fantastiskt fina jobb som 
hon gjort under alla dessa år. Agneta har 
lagt ner stor omsorg och engagemang i att 
både rapportera och skriva vad som hänt 
inom bilåtervinningen och att ge tidningen 
en bra framtoning med ett intressant inne-
håll.

Agneta överlämnar nu sitt redaktörsupp-
drag till Maria Lindén Hjelte. Vi hälsar 
Maria välkommen till uppdraget.

PS. Glöm inte att anmäla er till halvårs-
mötet i Jönköping hos Jönköpings Bilde-
montering. 

MICHAEL ABRAHAM
förbundsdirektör
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Michael Abraham Förbundsdirektör
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Laga-gruppen AB � Ryhovsgatan 3A, Jönköping � laga@laga.se � www.laga.se

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.

Tack och hej från mig!
”I LEFT MY HEART in San Francisco” har 
många, bland andra Frank Sinatra, sjungit. 
När jag nu slutar som redaktör för Nordisk 
Bilåtervinning lämnar jag mitt hjärta hos er 
och i bilåtervinningsbranschen. Att göra 
den här tidningen har aldrig bara varit ett 
uppdrag för mig, jag har gjort den med 
hjärtat från första stund. 

När jag har åkt ut till er på de olika 
demonteringarna för att göra reportage, har 
det varit som att komma hem. Att få jobba 
med den här tidningen och med SBR har 
varit en länk till min pappa, som var med 
och bildade SBR, och till min uppväxt på 
hans demontering. Ja, vi bodde ju inte på 
demonteringen, men jag var där flera gång-
er i veckan och lekte med vakthundarna. 
Det har känts fint att jag på det här sättet 
har fått sluta cirkeln.

Jag har också fått vänner för livet genom 
förbundet. Det finns så många bra och 
trevliga människor i bilbranschen.

JAG ÄR SÅ OTROLIGT stolt över den här 
branschen och er alla som arbetar i den. Ni 

gör ett ovärderligt arbete för miljön. Och 
jag är så glad och tacksam att jag har fått 
hänga med på den fantastiska resan som ni 
har gjort under de här snart elva åren som 
jag har varit redaktör. 

Det har varit en ynnest att få sprida kun-
skap om det viktiga arbete ni gör. Och det 
har varit härligt att se hur omvärlden har 
fått upp ögonen för ert miljöarbete och hur 
ni har intagit er rättmätiga plats i bilbran-
schens finrum.

JAG MÅSTE OCKSÅ få hylla förbundsdirek-
tör Michael Abraham, som lika tålmodigt 
har läst korrektur klockan nio på söndags-
kvällen som klockan sex en måndagsmor-
gon. Och som alltid lika vänligt har förkla-
rat och svarat på alla mina frågor. Jag har på 
nära håll kunnat följa hans outtröttliga 
kamp för er medlemmar, och jag är impo-
nerad. Utan hans arbete hade inte förbun-
det varit där det är i dag.  

Vi har varit ett bra team när det gäller 
Nordisk Bilåtervinning, och det känns bra 
att kunna lämna över en fullvärdig 

branschtidning till min efterträdare, kolle-
ga och vän, Maria Lindén Hjelte. Många 
av er har redan träffat henne. Hon har skri-
vit för tidningen, och sedan några nummer 
tillbaka gör hon också layouten av den. Jag 
lämnar över redaktörskapet i trygg förviss-
ning om att Maria kommer att fortsätta 
utveckla och lyfta tidningen. Ett litet tips: 
se till att hamna bredvid henne på midda-
gen nästa gång det är möte, för hon är en av 
de roligaste personer jag känner!

Själv har jag lovat att rycka in om det 
kniper någon gång, så vi ses säkert igen. 

Dessutom hoppas jag att jag får fortsätta 
att vara en del av det kvinnliga nätverket. 
Jag ser verkligen fram emot att få umgås 

med alla härliga 
tjejer utan att 
behöva tänka på 
ingresser och 
bildvinklar. 

Vi ses!
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Bilbranschen  
kan spara miljarder  
på bättre garanti
Landets bilverkstäder har 
länge varit tveksamma till att 
använda begagnade bilde-
lar. Anledningen är enkel: Om 
delen gått sönder så har 
verkstaden fått stå för kost-
naden. Men garantin som 
finns gör att bilbranschen 
kan spara in miljarder.

Av Mikael Jägerbrand

I TAKT MED att intresset för miljön och kli-
matet har ökat så har också intresset för 
begagnade bildelar blivit större.
Det stora problemet har dock varit att delar som 
suttit i en kanske tio år gammal bil ibland har 
dolda fel.

När en bilverkstad köpt en begagnad del 
som sedan gått sönder har det inneburit 
att verkstaden fått ta den ekonomiska 
smällen. Man har därför föredragit att 
köpa helt nya delar med bättre garanti.

– Många är rädda att delarna ska gå sön-

der efter en kort tids användning, säger 
Michael Abraham, förbundsdirektör för 
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. 

– Jag har själv jobbat som verkstadschef 
och vet att man inte har råd att ta den 
kostnaden. 

– Jag tror inte att det är många som 
skulle köpa nya reservdelar utan garanti 
heller. 

PÅ BILVERKSTADEN hos Bröderna Brandt i 
Dingle i Bohuslän brottas man ofta med 
de här problemen.

– Det är viktigt med en bättre garanti, 
säger Rikard Brandt, verkstadschef på 
Bröderna Brandt Personbilar AB i Dingle.

Genom att få fler bilverkstäder att välja 
återanvända delar kan bilisterna tjäna flera 
miljarder. 

I dag omsätter Sveriges verkstäder unge-
fär 35 miljarder kronor varje år. Begagnade 
delar utgör en mycket liten andel, bara 
drygt en miljard kronor. 

– Det borde vara möjligt att komma upp 
till 10–12 procent, säger Michael Abra-
ham. 

Det finns en framtagen garanti, Green 
parts-garantin, som kan komma att sätta 
ordentlig fart på försäljningen av begagna-
de bildelar.

– Det är viktigt att verkstäderna vågar 

Tema ❂ Begagnade reservdelar

Bilverkstäderna har länge ställt sig avvaktande till 
 begagnade reservdelar. Men intresset tycks öka.

Så hur använder verkstäderna begagnade bildelar? Vi 
har besökt tre olika verkstäder som alla ligger i Munkedals 
kommun i Bohuslän. Vi ställde frågor om hur de ser på åter-
användning och på framtiden för branschen.   

Verkstaden hos Bröderna Brandt ligger vid gamla E6:an i Dingle i Bohuslän. Här använder 
man ofta återanvända bildelar.  
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Hos bilfirman Brandt vill verkstadschefen Rikard 
Brandt ha längre garanti för begagnade bildelar.

köpa begagnat, och Green parts-garantin 
är lösningen tror jag, säger Michael Abra-
ham.

Med Green parts-garantin får företagen 
ett års garanti och vid problem ersätter den 
kostnaden både för reservdelen och arbetet.

– Förhoppningen är att Green parts-ga-

rantin får draghjälp av den allmänna åter-
vinningstrenden som finns i samhället, som 
till exempel klädbranschen har.  Det är ju 
populärt med vintage, kanske kan det heta 
något liknande i bilbranschen, säger 
Michael Abraham. ❂

→

Namn: Rikard Brandt, 36 år. 
Titel: Verkstadschef.
Företag: Bröderna Brandt  
Personbilar AB.
Plats: Dingle, Munkedal,  
Bohuslän.  

Vilka är de vanligaste reparationerna 
ni gör i verkstaden?
– Vi gör mest service och underhåll. Det 
blir mycket slitdelar som bromsar och 
koppling. Alla rörliga delar helt enkelt. 

Använder ni återanvända reservdelar? 
– Ja, det är något som försäkringsbola-
gen kräver. Framför allt Volvia. För van-
liga kunder ger vi ett kostnadsförslag för 
nya delar. Men om kunden vill använda 
begagnat lägger vi energi på att leta.  

Vilka är de vanligaste delarna där ni 
väljer begagnat?
– Det är svårt att säga. Men vi använder 
bara reservdelar som gått mindre än 
bilen. Om det gäller till exempel en dri-
vaxel på en bil som gått 5 000 mil, och vi 
bara hittar begagnade som gått 6 000 
mil, då använder vi dem inte.   

Vad kan demonteringsbranschen göra 
för att öka användningen av begagnade 
delar? 
– Min tanke är att det handlar om 
garantin på delar. I dag får vi en eller tre 
månader när vi köper delar, men vi mås-
te i vår tur lämna mer. 

Hur ser framtiden ut när det gäller 
begagnade delar?
– När det gäller diesel och bromsar så 
finns det säkert kvar. Men jag vet inte 
med det elektriska eftersom man i dag 
gifter ihop det elektriska med andra 
delar. ❂

"Försäkrings- 
bolagen 
kräver att vi 
återanvänder 
delarna"
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Tema ❂ Begagnade reservdelar

Garantin för begagnade reservdelar, Green parts-garantin, 
är ganska enkel. Bilverkstäder som köper delar får ett års 
garanti. Om det blir något problem ersätts inte bara den 
trasiga delen utan också arbetskostnaden.  

DET ÄR I DAG ENKLARE än någonsin för bil-
verkstäder att använda begagnade bildelar. 
Och Green parts-garantin gör det ännu 
smidigare.

För verkstäderna innebär det att man kan 
ge kunderna tolv månaders, eller 1000 mils, 
garanti.  Om det uppstår några problem 
med den begagnade delen får bilägaren en 
ersättningsdel – och Green parts-garantin 
ersätter också bilverkstaden för merarbetet. 

En annan fördel är att det inte finns 
någon självrisk. 

DE DELAR SOM ANVÄNDS måste vara från 
SBR-anslutna bildemonterare som anslutit 
sig till denna garanti. Reservdelarna måste 
vara felfria vid leveransen från bildemonte-

rare, vara högst 15 år gamla och får inte ha 
använts mer än 20 000 mil. För mekaniska 
delar gäller att de måste ha A+ eller A-sta-
tus. 

När bilverkstaden söker efter delar på 
nätet ser de snabbt om garantin gäller 
eftersom bildelen då har den speciella 
garantisymbolen. 

Maxbeloppen för garantin är relativt hög. 
För bildelar gäller att de ersätts med högst 
100 000 kronor och arbetskostnaden ersätts 
med högst 30 000 kronor. 

De bilverkstäder som fått problem med 
en del går in på en särskild sajt, www.sbr-
service.se, och gör en anmälan. Ärendet 
sköts sedan av försäkringsbolaget AmTrust 
International. ❂

Namn: Martin Simonsson, 53 år. 
Titel: Ägare.
Företag: Munkedals  
Bilservice.
Plats: Munkedal,  
Bohuslän. 

Vilka är de vanligaste reparationer-
na ni gör i verkstaden?
– Vi gör mycket service och allmänna 
reparationer. Det kanske är enklare 
att säga vad vi inte gör; lackering och 
underreden.

Använder ni återanvända reserv- 
delar? 
– Det händer. När bilar börjar bli 
äldre vill man inte lägga ut hur 
mycket pengar som helst.
 
Vilka är de vanligaste delarna där ni 
väljer begagnat?
– Det är mest karossdelar och lyktor. 
Det är något hela tiden.  

Var köper ni återanvänt? 
– Överallt. Jag går in på nätet och 
letar. Men jag har en kompis i Troll-
hättan som jobbar i branschen. Där 
köper jag en hel del eftersom jag slip-
per betala frakt. 

Hur ser framtiden ut när det gäller 
begagnade delar?
– Det kommer att bli vanligare tror 
jag. Framför allt mer elektriska delar 
och när kunden får veta att en ny del 
kostar 25 000. Många delar går ju 
också att använda även från 
krockskadade bilar. Om den är 
krockad fram så går ju delar från bak-
delen att använda. Det är också mer 
miljövänligt. ❂

"Att använda 
begagnade 
reservdelar 
är också mer 
miljövänligt"

Så fungerar garantin
för begagnade bildelar

→

Hos Munkedals Bilservice jobbar Martin 
Simonsson och hans personal med 
nästan alla typer av bilreparationer.
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Namn: Oskar Johansson, 33 år. 
Titel: Servicerådgivare.
Företag: Malmgren Bil  
i Munkedal AB.
Plats: Munkedal, Bohuslän. 

Vilka är de vanligaste reparationerna ni 
gör i verkstaden?
– Service och bromsar, standardgrejer. Vi 
har ju också bilförsäljning så vi gör mycket 
montering i nya bilar av extra utrustning.  

Använder ni återanvända reservdelar? 
– Lite grann. Inte mycket. Vissa saker är ju 
så in i bänken dyra, så det är ett bra alterna-
tiv emellanåt. 

Så ni använder det framför allt i äldre 
bilar?

– Ja, det kan man säga.

Vilka är de vanligaste delarna där ni väljer 
begagnat?
– Det är nog främst generatorer och start-
motorer. Ibland kan vi också använda ett 
topplock eller liknande på våra egna bilar. 

Var köper ni återanvänt? 
– Bildelsbasen.

Hur ser framtiden ut när det gäller begag-
nade delar?
– Det är nog rätt säkert att efterfrågan 
kommer att öka för dyrare grejer. Allt beror 
på delarnas värde och hur länge man tror 
man ska ha bilen. ❂

"Det är nog rätt säkert att 
efterfrågan kommer öka"

På Malmgrens Bil i Munkedal ansvarar Oskar 
Johansson för verkstaden. Här görs mycket 
installationsarbeten för bilsäljarna i samma byggnad. 

5 FÖRDELAR  
NÄR VERKSTÄDER 
ANVÄNDER BEGAGNAT
Miljö. Genom att återanvända 
bildelarna görs stora miljövin-
ster.
Pengar. Landets bilister kan 
spara flera miljarder på billi-
gare reservdelar. På sikt kan 
också premierna för bilförsäk-
ringen bli lägre. 
Rätt del. Vissa nytillverkade 
delar görs för att passa flera 
årsmodeller. Genom att använ-
da en begagnad del som suttit 
i exakt samma modell blir det 
helt rätt del.
Bättre äkthet. Bilar som är po-
pulära bland samlare minskar 
i värde om man monterar in 
nytillverkade delar.
Tid. Livslängden för landets 
bilar blir allt längre. Det gör att 
det ofta går att hitta begagna-
de reservdelar även för mycket 
gamla bilar.

5 NACKDELAR NÄR 
VERKSTÄDER 
ANVÄNDER BEGAGNAT
Kvalitet. Trots kvalitetskontroll 
kan en flera år gammal reserv-
del ha dolda fel, till exempel 
mikroskopiska sprickor. 
Pengar. Bilverkstäder tjänar 
oftast mer pengar på att 
använda en ny reservdel än 
en begagnad. Tillverkarna 
erbjuder rabatter, mängdpriser 
och provisioner.
Nästan rätt del. Ibland finns 
det flera olika bildelar till sam-
ma årsmodell. Om verkstaden 
inte söker efter reservdelen 
med hjälp av chassinumret 
finns risken att man beställer 
fel del.
Tillgång. Det är nästan alltid 
brist på de bildelar som oftast 
skadas vid krockar, till exempel 
framskärmar.
Tid. Många nytillverkade delar 
går att hålla i lager. Men att 
köpa begagnat innebär ofta 
att delen måste skickas från en 
annan del av landet. 

5 FÖRDELAR  
NÄR VERKSTÄDER 
ANVÄNDER BEGAGNAT
Miljö. Genom att återanvända 
bildelarna görs stora miljövin-
ster.
Pengar. Landets bilister kan 
spara flera miljarder på billi-
gare reservdelar. På sikt kan 
också premierna för bilförsäk-
ringen bli lägre. 
Rätt del. Vissa nytillverkade 
delar görs för att passa flera 
årsmodeller. Genom att använ-
da en begagnad del som suttit 
i exakt samma modell blir det 
helt rätt del.
Bättre äkthet. Bilar som är po-
pulära bland samlare minskar 
i värde om man monterar in 
nytillverkade delar.
Tid. Livslängden för landets 
bilar blir allt längre. Det gör att 
det ofta går att hitta begagna-
de reservdelar även för mycket 
gamla bilar.

5 NACKDELAR NÄR 
VERKSTÄDER 
ANVÄNDER BEGAGNAT
Kvalitet. Trots kvalitetskontroll 
kan en flera år gammal reserv-
del ha dolda fel, till exempel 
mikroskopiska sprickor. 
Pengar. Bilverkstäder tjänar 
oftast mer pengar på att 
använda en ny reservdel än 
en begagnad. Tillverkarna 
erbjuder rabatter, mängdpriser 
och provisioner.
Nästan rätt del. Ibland finns 
det flera olika bildelar till sam-
ma årsmodell. Om verkstaden 
inte söker efter reservdelen 
med hjälp av chassinumret 
finns risken att man beställer 
fel del.
Tillgång. Det är nästan alltid 
brist på de bildelar som oftast 
skadas vid krockar, till exempel 
framskärmar.
Tid. Många nytillverkade delar 
går att hålla i lager. Men att 
köpa begagnat innebär ofta 
att delen måste skickas från en 
annan del av landet. 

→
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Försäkringsbolag 
föredrar begagnat
Svenska försäkringsbolag 
älskar när bilverkstäder an-
vänder begagnade bildelar. 
Det ger framför allt billigare 
kostnader för bolagen, men 
har också miljöfördelar och 
kan ge billigare premier för 
kunderna.

I DEN HÄR MINIENKÄTEN till några av de 
största svenska försäkringsbolagen visar det 
sig att de verkligen gillar när verkstäder 
återanvänder bildelar. 

Men alla bolagen är oroade över den tek-
niska utvecklingen och menar att den kan 
vara ett stort hinder för återanvändningen.

MAN PEKAR BLAND annat på att delar blir 
allt mer sammankopplade och inte går att 
bytas ut separat, och att det blir allt mer 
elektronik i bilarna. 

När det gäller framtida självkörande bilar 
tror försäkringsbolagen att antalet reserv-
delar blir färre eftersom antalet skadade 
bilar kommer att minska när det är datorer 
som sköter körningen. ❂

 Tillåter villkoren i era bilförsäkringar (för 
personbilar) att verkstäderna använder 
återanvända reservdelar? 
Ja, det gör de. I möjligaste mån använder vi 
återanvända reservdelar.

Hur länge har ni haft dessa villkor som 
uppmuntrar återanvändning 

av bildelar? Vilka är de 
främsta fördelarna?
I många år. Att om möjligt 
använda begagnade delar 

har alltid varit med som en 
del av reparationsmetoden. 

Det är stora fördelar ur miljösynpunkt, men 
det finns även ekonomiska fördelar då vi 
kan återanvända delar från inlösta fordon.  

Vad tror ni om framtiden för återanvända 
reservdelar i personbilar? 
Vi tror att hållbarhet kommer att vara i 
fokus de närmaste åren, och där är återan-
vändning av delar en viktig pusselbit. Åter-
användning är en del för att klara miljökra-
ven, och att använda begagnade originalde-
lar av hög kvalitet bidrar till det.     

 Tror ni användandet (av återanvända 
reservdelar hos verkstäder) kommer att 
öka eller minska när elbilar blir vanligare? 
Till viss del används återanvända reservdelar 
också i motorer, men inte i lika hög utsträck-
ning som för övriga karosserireparationer. 
När det gäller batterier vet vi att tillverkarna 
jobbar med att utveckla batteriplattformar 
där man bara behöver byta del av batteri i 
händelse av en mindre skada. Vi ser det som 
mycket viktigt att tillverkarna tar ansvar för 
hållbarhet och säkra möjliga reparationer, 
även när det gäller elfordon.

Tror ni användandet (av återanvända 
reservdelar hos verkstäder) kommer att 
öka eller minska när självkörande bilar blir 
vanligare? 
Branschen tror på minskat antal skador – 
större skador – i samband med att självkö-
rande bilar växer på marknaden. Färre skad-
or ger färre reparationer. Med det sagt tror vi 
fortsatt att mindre skador på kaross kommer 
att inträffa och att det därmed finns ett fort-
satt behov av återanvända delar. ❂ 

Tillåter villkoren i era bilförsäkringar 
(för personbilar) att verkstäderna använ-
der återanvända reservdelar?

Ja, det fram-
går i våra vill-
kor att begag-
nat ska 
användas när 
det är möjligt. 
Vi ser stora 
miljövinster 

med att återanvända reservdelar och det är 
ett område vi arbetar aktivt med.
Men det finns reservdelar som påverkar 
trafiksäkerheten och som inte får ersättas 
med begagnat, exempelvis airbags eller bäl-
teslås.
 
Hur länge har ni haft dessa villkor som 
uppmuntrar återanvändning av bildelar? 
Vilka är de främsta fördelarna?
Vi har i flera år arbetat aktivt med detta 
och vi ser många fördelar, såväl stora miljö-
vinster som lägre reparationskostnader, vil-
ket i förlängningen kan ge lägre premie för 
våra kunder, minskat stillastående om en ny 

Tema ❂ Begagnade reservdelar

"Det är viktigt att tillverkarna 
tar ansvar för hållbarhet"

"Vi ser miljö- 
mässiga vinster"

IF FÖRSÄKRING: TRYGG-HANSA:
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Tillåter villkoren i era bilförsäkringar 
(för personbilar) att verkstäderna använ-
der återanvända reservdelar?
Ja, undantaget är säkerhetsklassade begag-
nade reservdelar som till exempel airbags. 
Vid en reparation på ett fordon med 
vagnskadegaranti ska en begagnad origi-
nalreservdel användas om det finns tillgång 
till en sådan, och då ska det alltid vara en 
reservdel som i årsmodell inte är äldre och i 
”mätarställning” inte överstiger den skada-
de bilens.
  
Hur länge har ni haft dessa villkor som 
uppmuntrar återanvändning av bildelar?
Vi har alltid haft inskrivet i villkoren att 
om begagnad likvärdig utbytesdel finns att 
tillgå ska sådan användas vid reparation 
eller återanskaffning.

 Vilka är de främsta fördelarna?
Vid reparationer av våra försäkringstagares 
bilar tar vi ett ansvar för att reparationen 
belastar miljön så lite som möjligt utan att 
ge avkall på fackmannamässighet och kva-
litet.

Vad tror ni om framtiden för återanvända 
reservdelar i personbilar?
Vi ser redan i dag att efterfrågan är större 

än tillgången på begagnade reservdelar. 
Modellprogrammen kommer med kortare 
årsintervall.
 
Tror ni användandet (av återanvända 
reservdelar hos verkstäder) kommer att 
öka eller minska när elbilar blir vanligare?
Det blir troligen ingen skillnad mot i dag.
 
 Tror ni användandet (av återanvända 
reservdelar hos verkstäder) kommer att 
öka eller minska när självkörande bilar 
blir vanligare?
När vi får självkörande bilar i kategori 5 
kommer troligen antalet inlösta bilar att 
minska, vilket innebär att tillgången på 
begagnade reservdelar kommer att mins-
ka. ❂

"Efterfrågan på begagnat 
redan större än tillgången"

del är restnoterad och begagnad finns att 
tillgå, samt möjlighet att reparera fler bilar.

Vad tror ni om framtiden för återanvända 
reservdelar i personbilar?
Vi ser stora miljömässiga vinster med att 
återanvända reservdelar, och vi hoppas av 
den anledningen att den positiva utveck-
lingen ska fortsätta. Samtidigt är det en 
utmaning att det blir allt svårare att ersätta 
med begagnade delar då teknikutveckling-
en gör att delarna blir mer sammankoppla-
de och inte kan bytas ut separat.
 
 Tror ni användandet (av återanvända 
reservdelar hos verkstäder) kommer att 
öka eller minska när elbilar blir vanligare?
Användandet kan komma att minska då 
antalet mekaniska komponenter är lägre 
och integrationen mellan dessa delar kom-
mer att bli ännu större.
 
Tror ni användandet (av återanvända 
reservdelar hos verkstäder) kommer att 
öka eller minska när självkörande bilar 
blir vanligare?
Användandet kan komma att minska då 
säkerhetssystemen, som i dag inte får ersät-
tas med begagnat, ökar i dessa bilar. Antalet 
skador kommer också troligen att gå ned då 
systemen i bilarna undviker kollisioner. ❂

LÄNSFÖRSÄKRINGAR:

→
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Tema ❂ Begagnade reservdelar

VÄRLDSKOLL. Marknaden för begagnade bildelar varierar mycket kraftigt mellan 
olika delar av länder. Vi har letat upp några spännande exempel. På den här kartan 
är de markerade med färgglada bilar.

Det är en enorm skillnad på hur bil-
verkstäder runt om i världen använder 
återanvända reservdelar.

I länder som USA är det helt normalt 
att använda det gröna alternativet. 
Men i till exempel Vietnam så köper 

man i stället billiga Kinatillverkade kopi-
or.

Vi har tagit fram tio intressanta exem-
pel på hur verkstäder påverkas av 
sammansättningen av landets bilpark 
och nationella lagar och regler.  

Av Mikael Jägerbrand

Så används begagnade  
bildelar runt om i världen
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ARGENTINA 
Det är rejält kaos när det gäller återanvända bildelar i Argen-
tina. Myndigheterna har förbjudit försäljning av fler än 30 
delar per skrotad bil, resten måste förstöras och skickas till 
metallföretag. Dessutom har man infört en maxgräns som gör 
att högst 30 000 fordon får demonteras varje år. Det här har 
gjort att det är en enorm brist hos både verkstäder och privat-
personer. Bristen är så stor att desperata bilister stjäl reservde-
larna från andras bilar.

AUSTRALIEN   
I Australien använder bilverkstäderna både originaldelar, 
kopior och återanvända delar.  Avstånden är så stora att man i 
stora delar av landet helt enkelt använder de delar som finns 
snabbt tillgängliga. Att beställa en originaldel till en avsides 
verkstad kan ta veckor eller månader.

INDIEN   
Landets bildemonteringsbransch är kaotisk med mängder av 
små företag som gör allt arbete för hand. De företag som 
plockar isär bilen har ofta också en särskild avdelning för för-
säljning av de uppfräschade delarna. Många verkstäder använ-
der återanvända bildelar, och intresset blir allt större eftersom 
antalet bilar ökat mycket kraftigt de senaste åren. 

INDONESIEN    
Det finns nästan ingen handel med begagnade bildelar i 
Indonesien. De fordon som skrotas är oftast så gamla att 
nästan inget går att återanvända. Landet har dessutom för-
bud mot import av både begagnade bilar och reservdelar. 
Indonesiens bilindustri växer mycket snabbt, och bilflottan är 
därför relativt ny. De flesta fordon är rätt små. Landet har en 
egen typ av minibilar som kallas ”nationsbilen” eller LCGC 
(Low Cost Green Car). De kostar bara omkring 50 000 kro-
nor och har mycket små och energisnåla motorer. Handeln 

med begagnade reservdelar kommer troligen att ta fart om 
några år. 

JAPAN  
De flesta av bilarna 
som hamnar hos 
demonterare är i 
mycket gott skick 
i Japan. I genom-
snitt har de bara 
körts 10 000 mil. 
Det här gör att det 
finns en stor mark-
nad för begagnade 
reservdelar. Hos 
verkstäderna är  
det också mycket 
vanligt att man 
använder dessa; hela 40-50 procent av reparationerna görs 
med återanvänt material. Japan exporterar också en stor 
mängd använda reservdelar till både Ryssland, Afrika och 
övriga Asien. Man exporterar också mer än en miljon begag-
nade bilar varje år.

MALAYSIA  
Det finns få länder som är så bra på att återanvända bildelar 
som Malaysia. Ungefär 5 000 containrar importeras varje 
månad (främst från Japan), bildelarna fixas till och sedan och 
exporteras det mesta till övriga Asien, Afrika och Mellanös-
tern. Den inhemska marknaden är också het eftersom försäk-
ringsbolagen ger bonus till verkstäder för att de ska använda 
så mycket begagnade delar som möjligt. Det är mycket van-
ligt att äldre bilar har blivit renoverade med återanvända delar 
flera gånger under sin livstid – i stället för att skrotas. 

STORBRITANNIEN 
Att använda begagnade delar har mycket dåligt rykte i Stor-
britannien. I flera decennier var det vanligt med mycket fiffel 
och båg, vilket skapade mängder av svarta rubriker i media. 
För den som råkar ut för en olycka innebär det därför att 
bilen oftast skrotas även vid rätt lindriga skador. Det blir helt 
enkelt billigare för försäkringsbolaget att skriva av bilen än att 
betala för nya och dyra reservdelar. De flesta som säljer 
begagnade delar erbjuder oftast minst en månads garanti. 

THAILAND 
Begagnade delar är viktiga för bilverkstäderna i Thailand. Vid 
reparationer av äldre bilar återanvänder man så mycket som 
möjligt. Efterfrågan är så stor att det förekommer en stor 
import från framför allt Japan, och många thailändska företag 
skickar till och med egen personal för att hjälpa till vid 
demonteringen i Japan. Äldre bilar som rustats upp i storstä-
derna säljs ofta vidare till landsbygden eller grannländerna 
Myanmar (Burma), Laos och Kambodja.

En av de sajter där invånarna i Argentina kan köpa begag-
nade reservdelar. En dörr kostar ca 600 kronor. 

→

I Japan exporterar man stora mängder 
begagnade bildelar till övriga Asien, 
Afrika och Ryssland
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Tema ❂ Begagnade reservdelar

Effektiv Bildemontering med Powerhand VRS 
Multidemonteringssystem

• En bil plockas enkelt 
   isär på 15 minuter
• Två VRS modeller
• För 16 – 22 tons 
   bärarmaskin

Marknadsförs och säljs i hela Skandinavien av Andersen Contractor AB.
Fröslunda Lilla Kveks Gård 6 • 749 63 Örsundsbro
Telefon: 0171-46 51 51 • info@andersen-contractor.se • www.andersen-contractor.se

USA
Det är mycket vanligt att verkstäder i USA använder begagnade 
reservdelar. Framför allt när det gäller skador där försäkringsbola-
get betalar kostnaden.  För bilförare som har en helt vanlig försäk-
ring är det helt normalt att en begagnad bil repareras med en 
begagnad reservdel.  Det finns särskilda tilläggsförsäkringar, 
OEM-tillägg, där försäkringsbolaget betalar för en reparation med 
nya originaldelar. 

VIETNAM
Det finns nästan ingen marknad för återanvända bildelar i Viet-
nam, främst beroende på att det finns få fordon i landet. Verkstä-
derna köper i stället extremt billiga nytillverkade piratkopior från 
Kina.  Företagen som säljer begagnade bildelar kallas ”gioi” och 
arbetar i gränszonen till landets lagar. Deras främsta kunder är 
lantbrukare som behöver reservdelar till sina jordbruksmaskiner. ❂

En av många bilmekaniker i 
USA, Monique Brisson. 

Foto: U. S. Air Force | Tommie 
Horton

→
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Sju framtida hot mot 
marknaden för begagnat
Det finns nog ingen bransch som står inför så 
stora förändringar som bilbranschen.

Inom några år kommer vi inte bara att ha 
miljontals eldrivna fordon utan också mäng-
der av nya material. Och inom några decen-
nier byter vi ut våra nya elbilar mot självkö-
rande robotbilar. Här är några av trenderna 
som kan skapa problem för handeln med 
begagnade reservdelar.

PLASTRONIK
Redan i dag finns det något som kallas plastronik, vilket helt 
enkelt är plast med inbyggd elektronik. Teknikdelarna gjuts in 
direkt vid tillverkningen. Nackdelen är att det är omöjligt att byta 
ut trasiga delar. Fördelen är att inga smådelar kan skaka sönder. 
Det här används redan av BMW i deras rattar.

HÅLLBARA ALTERNATIV
Just nu forskas det för miljarder på att ta fram nya hållbara alter-
nativ till de många bildelarna som görs av plast. Helt nya plastma-
terial kommer att skapas av allt från trä och bambu 
till lin och ananas. Det här kan skapa en hel del 
byråkratiskt krångel om verkstäderna kräver 
information om exakt vilket material som bilde-
larna är tillverkade av.

TUNGA BATTERIER    
Ett av de stora problemen för elbilar är att bat-
teripaketet är så tungt. Det väger ibland ett 
halvt ton. Frakten kommer därför att bli dyr för 
verkstäder på mindre orter. 
 
BRANDFARLIGA BATTERIER
Elbilarnas batterier är mycket brandfarliga, 
framför allt om de utsätts för kraftigt våld eller 
stötar. Det här gör att kontrollen av begagnade 
batterier måste vara mycket noggrann. När 
volymen av elbilar ökar kommer det troligen 
också att bli hårdare krav för transport av fram-
för allt begagnade batterier. 

SNABBT FÖRÅLDRADE ROBOTBILAR
Tekniken som används i självkörande bilar utvecklas extremt 
snabbt. De sensorer och kameror som installeras i en årsmodell 
kommer att vara föråldrade efter bara något år. De här delarna 
kommer att bli svåra att återanvända eftersom de används tillsam-
mans i ett tekniskt system. 

REGIONALA ROBOTBILAR
Ett annat problem med robotbilar är att bilarna i olika delar av 
landet kommer att skilja sig åt. I närheten av större städer kom-
mer bilarna att vara enklare och ha mindre batterier. De behöver 
inte ha lika mycket teknisk utrustning eftersom det kommer att 
finnas fasta sensorer överallt   ett bra utbyggt mobilt bredband och 
bilen kan hämta elen direkt från vägbanan. 

SJÄLVFÖRSTÖRANDE PLAST  
Forskare arbetar för fullt med att ta fram nya bioplastmaterial 
som kan förstöra sig själva. När man tröttnat på en leksak spolar 
man ner den – och den förvandlas till naturliga ämnen vid kon-
takt med vattnet. Andra alternativ är att använda ljud, ljus eller 
kemiska ämnen. Det här gör att delar måste hanteras på exakt rätt 
sätt för att överleva utanför till exempel motorutrymmet. ❂

Robotbilar är fyllda av sensorer och kameror som snabbt föråldras. Det här är den 
finska experimentbilen Martti.
Foto: VTT

GLÖM INTE SBR:s HALVÅRSMÖTE I JÖNKÖPING 4–5 OKTOBER! 
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PROJEKTET FÖR SÄKRARE HANTERING AV KROCKKUDDAR I NY FAS

BlastBox 2.0 provas  
hos bildemonterarna

BILRETUR GENOMFÖR tillsammans med 
Stena Recycling, Chalmers Industriteknik, 
BIL Sweden och Volvo Cars ett projekt 
för att få en förbättrad hantering av pyro-

teknisk utrustning vid demontering av 
uttjänta eller krockade fordon. Stödet 
kommer från Statens energimyndighet 
genom tredje utlysningen i RE:Source och 

övervakas av Naturvårdsverket.
Projektet kretsar alltså kring BlastBox 

2.0, ett verktyg som används för att på ett 
säkert sätt spränga krockkuddar i bilar 
som ska demonteras. 

FRÅN BÖRJAN VAR FEM bildemonterare, 
tillsammans med tillsynsansvariga i res-
pektive kommun, engagerade i projektet, 
nämligen Jönköpings Bildemontering, 
Eklunds Bildelslager i Skövde, Walters 
Bildelar i Falkenberg, Ådalens Bildemon-
tering och Bromma & Botkyrka Bilskrot. 

Nu har tiden blivit mogen för att invol-

Teknik ❂ BlastBox 2.0

Med ett relativt enkelt handgrepp kopplas den lilla gula da-
torn till bilens kabelstam. En kort stund senare smäller alla 
krockkuddarna likt popcorn. Och alla data har överförts till 
en molnbaserad lagringsplats. Så ser rutinen ut just nu hos 
25 bildemonterare där BlastBox 2.0 provas ute i verksam-
heten.

Av Maria Lindén Hjelte

BlastBox 
kopplas till 

bilens ka-
belstam. När 

den aktiveras 
sprängs alla 
krockkuddar 

samtidigt.
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vera ytterligare 20 demonteringsföretag 
och kommuner. I samband med det har 
den nya versionen av BlastBox 2.0, tagits ut 
på en turné där den demonstrerats prak-
tiskt och överlämnats till alla projektdelta-
gare. 

Hans Folkesson, projektledare och sty-
relseledamot i BilRetur kallar det för ett 
demonstrationsprov. Tanken är att få in 
ytterligare synpunkter som kan vara värde-
fulla för att optimera systemet.

– Finessen är att data lagras om bilindi-
viden, säger Hans Folkesson. Där kan vi 
bland annat se hur många pyroteknikladd-
ningar som har aktiverats.

Överlämnande och introduktion av 
BlastBox 2.0 har genomförts vid fem olika 
demonteringsanläggningar –  hos Lasse 
Åkesson på Sundsvalls Bildemontering, 
Marcus Norgren på Demia AB i Ludvika, 
Johan Adamsson på Hedbergs Bilskrot i 
Västerås, Christer Persson på Walters Bil-
delar i Falkenberg och hos Magnus Wik-
ström på Jönköpings Bildemontering. 
Dessa möten har varit en kickoff där delta-
gare från 20 bildemonteringar deltagit, och 
där de har också fått information och getts 
tillfälle att diskutera och ställa frågor.

INTRESSET HAR över huvud taget varit 
stort. I Västerås och Falkenberg var repre-
sentanter från kommunen med. Lars Alm, 
styrelseledamot för BilRetur, har deltagit 
vid demonstrationerna i både Ludvika och 
Västerås. Även BIL Sweden med Stena 
Recycling har deltagit.

Sista stopp på BlastBox-turnén gjordes 
på Jönköpings Bildemontering. Deltagare 
från Bildelslagret i Lidköping, Vimmerby 
Bildemontering och Boets Bildemontering 
i Ödeshög samlades i snålblåsten för att 
själva få prova praktiskt hur sprängningen 
med BlastBox går till. 

Den lilla datorn kopplas till bilens kabel-
stam. När den aktiveras – via en app i tele-
fonen – detonerar alla krockkuddar samti-
digt. Demonteraren ska enligt rekommen-
dationen stå på ett säkerhetsavstånd som är 
minst tio meter. 

Christofer Abraham, vd för Nordic 
Making som har utvecklat BlastBox, beto-
nar att det är viktigt att följa bilfabrikanter-
nas anvisningar. Men efter en stund, när 
krockkuddarna utlösts och gaserna ventile-
rats ut, är det säkert att gå fram till bilen, 

öppna dörrarna och koppla ifrån Blast-
Box-enheten. Under tiden har alla data 
hunnit överföras till en molnbaserad lag-
ring där allt förvaras säkert med ändå lät-
tillgängligt. 

DELTAGARNA VAR MYCKET positiva och 
konstaterade att det är ett både snabbare 
och smidigare sätt att skjuta krockkud-
darna på.

– BlastBox kopplas till kabelstammen, 
där i sin tur varje krockkudde är ansluten, 

Christofer Abraham, vd för Nordic Making, visar hur verktyget monteras.

»  Det är viktigt att 
avaktivera krock- 
kuddarna på  
säkrast möjliga sätt «

→
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och det finns en inbyggd säkerhetsfunktion 
i systemet för att det inte ska kunna avfyras 
innan man uppnår rätt säkerhetsavstånd, 
säger Christofer Abraham.

MINDRE SERIÖSA demonterare skickar 
bilen till fragmentering utan att ha utlöst 
krockkuddarna. Det innebär risk för per-
sonskador när detaljerna sedan ska sorteras 
på bandet.

– Systemet ger en kvalitetssäkrad 
demonteringsprocess och kan på sikt bidra 
till att oseriösa bildemonterare försvinner, 
säger Christofer Abraham.

När myndigheterna får en lista från 
demonteraren kan de enkelt se hur många 
bilar som avregistrerats och jämföra det 
med antalet fordon där krockkuddarna 
sprängts. Det är alltså ett sätt att begränsa 

marknaden för svartskrotare. 
– Och om man gör rätt när det gäller det 

pyrotekniska, och därmed kan visa att 
krockkuddarna hanterats på ett korrekt 
sätt, visar man att man också sköter all 
övrig miljöhantering på ett bra sätt, säger 
Hans Folkesson. 

I DEN NYA VERSIONEN av BlastBox har 
fjärrkontrollen bytts ut mot en app i telefo-
nen. Med hjälp av appen samlas och regist-
reras också alla nödvändiga data man får 
fram när krockkuddarna i bilen sprängs. 
Hanteringen blir snabbare och enklare när 
alla data överförs direkt till molnet. 

Enigt Christofer Abraham har verktyget 
inneburit intressanta utmaning för Nordic 
Making.

– Det har tagit mer kraft och tid än vad 

vi någonsin hade kunnat tro, medger han. 
Nu när alla 25 betatestare har utrustningen 
äv vi på banan för utvärdering.

SBR:S FÖRBUNDSDIREKTÖR Michael Abra-
ham framhåller också hur viktigt det är att 
pyrotekniken i bilen avaktiveras. I bilskrot-
ningsförordningen 2007:186 och 26 § 
stycke 11 framgår det tydligt att bilen ska 
”tömmas, demonteras eller på annat sätt 
neutraliseras på potentiellt explosiva kom-
ponenter”, vilket omfattar pyrotekniken 
som består av bland annat krockkuddar och 
bältessträckare. 

– Denna lag gäller inom hela EU-områ-
det. Man ska avaktivera pyrotekniken som 
sista åtgärd i bilen innan den skickas till 
fragmentering, säger Michael Abraham. ❂

»  Systemet ger en kvalitetssäkrad demonteringsprocess och kan  
på sikt bidra till att oseriösa bildemonterare försvinner. «

Hans Folkesson, BilRetur, och Christofer Abraham på 
plats för att presentera BlastBox 2.0 i Jönköping.

En kort stund sedan krockkuddarna löst ut 
kan man öppna bildörren och koppla loss 
BlastBox.
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Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!

Alloljepannor

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

Alltid 100% förbränning av alla oljor.

Alloljepannor
DYR 

UPPVÄRMNING?

Tyska
arbetshästar

VATTENBURNA PANNOR

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

VARMLUFTSPANNOR

med t ex alloljebrännare

fr 25–700 kW, 17 modeller

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR

fr 15–550 kW, 10 modeller

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

AEROTEMPRAR

fr 13–100 kW
16 modeller

Hampus Svensson (t.h.) från Bildelslagret i Lidköping får anvis-
ningar av Christofer Abrahamn och ska snart prova att skjuta 
krockkuddarna i en bil.

Magnus Wikström (längst t.h.), Jönköpings Bildemontering, tog 
emot bildemonterarna från Bildelslagret i Lidköping, Vimmerby 
Bildemontering och Boets Bildemontering i Ödeshög 
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I DAG MATERIALÅTERVINNS inte mycket 
plast från fordon, framför allt inte när det 
gäller uttjänta bilar. När det handlar om 
nya modeller kan man ofta återanvända 
exempelvis stötfångare – det vill säga om 
de inte är krockskadade. Men om det inte 
finns möjlighet att reparera eller återan-
vända delarna skickas plasten till fragmen-
tering med resten av bilkarossen. Den blan-
das då med andra material för att senare 
sorteras. Det innebär att dessa delar också 
har ett lägre värde.

Nu vill dock IVL Svenska Miljöinstitutet 
tillsammans med Chalmers Industriteknik 
(CIT) och partners i bil- och återvinnings-
industrin titta närmare på om det går att ta 
hand om bilarnas större plastdelar för sig. 

Under två månaders tid ska delarna sam-
las in. Fokus i projektet är  stötfångare, men 
på lite längre sikt kan det även handla om 
fler exteriöra komponenter som exempelvis 
innerskärmar och hasplåtar.

Insamlingen sker på fyra platser; hos två 
bilåtervinnare och två skadeverkstäder. 
Dessa är Jönköpings Bildemontering och 
Walters Bildemontering i Falkenberg res-
pektive Nybergs Bil i Jönköping och Din 
Bil i Göteborg.

– Grunden för det här projektet lades i 
ett annat projekt, nämligen Explore, där vi 
hade uppskattat hur mycket plast som fak-
tiskt genereras hos återvinnarna. Då ställ-
des frågan om vi skulle kunna testa ett 

separat flöde för bland annat 
stötfångare, säger Hanna 
Ljungkvist Nordin, ansvarig 
projektledare vid IVL 
Svenska Miljöinstitutet.

Genom att demontera 
stora plastdetaljer separat 
skulle relativt stora flöden av 
plast kunna tas om hand och 
kvalitetssäkras till materialå-
tervinning. I dag sorteras 
plasten ut efter fragmente-
ring, men används sedan till 
energiåtervinning eller bränsle i industrin.

– Det här är stora, ytliga detaljer som är 
lättåtkomliga, det vill säga lätta att 
demontera. Höljena är dessutom ofta 
gjorda i likadana typer av plast och inte 
med så mycket blandningar, förklarar Han-
na Ljungkvist Nordin.

OM MAN KAN demontera och ta hand om 
de större detaljerna separat i stället för att 
fragmentera dem bibehålls plastens kvalitet 
och egenskaper och det gör förstås att plas-
tens värde ökar. Och om mängden plast 
från fordon som hamnar i blandade 
strömmar kan minska blir också andelen 
material som i dag inte ger ett så högt värde 
mindre. 

Det nya projektet bygger alltså vidare på 
Mistra Closing the loop-projektet Explore 
där man undersökt förutsättningarna för 

testflöden av demonterade plastdetaljer 
från bildemonterare och skadeverkstäder 
till materialåtervinning. 

I och med det är mycket bakgrundsarbe-
te redan gjort och enligt projektdeltagarna 
gör det att det finns en bra grund och 
engagerade partners att utgå ifrån, såväl 
demonterare, skadeverkstäder, återvinnare 
och biltillverkare som 
branschorganisationer.

I Explore har man tittat på vilka mäng-
der av stötfångare som finns tillgängliga för 
demontering hos olika aktörer i Sverige 
varje år, hur mängderna fördelar sig över 
landet och var det finns filialer för mellan-
lagring. I följdprojektet vill forskarna se 
närmare på dessa testflöden och se om de 
kan realiseras. Samtidigt kommer man att 
utvärdera de ekonomiska och miljömässiga 
effekterna av ett sådant system.

Projekt ❂ Materialåtervinning

NYTT PROJEKT FÖR MATERIALÅTERVINNING

Stora plast- 
detaljer kan 
få högre värde
Finns det ekonomi i att separera stora plastdetaljer när den 
uttjänta bilen demonteras? I ett följdprojekt ska man nu 
undersöka om det finns några vinster med att materialåter-
vinna stora detaljer, som stötfångare, i stället för att skicka allt 
till fragmentering.
Av Maria Lindén Hjelte

Hanna Ljungkvist 
Nordin är ansva-
rig projektledare 
vid IVL Svenska 
Miljöinstitutet.
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NBÅ nr 3 2019 klar.indd   20 2019-09-17   15:27



I Explore-projektet tittade man även på 
vilket värde materialet har genom att skicka 
materialprov till potentiella köpare. En för-
utsättning är natur-
ligtvis att det måste 
finnas intresserade 
köpare, och det är 
dem man också 
hoppas kunna iden-
tifiera. 

MÅLET ÄR ATT skapa rutiner för manuell 
demontering och transport av plastdetaljer 
från demonterare och skadeverkstäder till 
återvinnare. Förutom bildemonterare, ska-
deverkstäder och materialåtervinnare 
involveras biltillverkare och deras leveran-
törer i projektet.

I förlängningen finns också rent miljö-
mässiga vinster. Om man kan öka materia-

låtervinningen av det som kallas högvärdi-
ga plastströmmar från fordon minskas  
också behovet av primär plast från fossila 

källor. Det leder i sin 
tur till såväl resursbe-
sparingar som mins-
kade koldioxidut-
släpp.

Projektet, som 
pågår fram till års-
skiftet, finansieras av 

Naturvårdsverket. Förutom IVL och CIT 
medverkar BIL Sweden, Volvo Cars, 
Volkswagen Group, Stena Recycling och 
Motorbranschens Riksförbund (MRF 
Bilplastteknik), Bilretur och, som redan 
nämnts, Walters Bildemontering, Jönkö-
pings Bildemontering, Nybergs Bil och 
Din Bil. ❂

I ett följdprojekt till Explore vill forskarna titta närmare på om det är lönt att separera 
stora plastdetaljer, som exempelvis stötfångare, när den uttjänta bilen demonteras. I 
dag skickas det mesta till fragmentering i stället för att materialåtervinnas.
Foto: Adobe Stock 

»  Det här är stora, 
 ytliga detaljer som 
är lättåtkomliga. «

KAN KOLNANORÖR KLARA att bryta ner 
mikroplast och därmed på sikt rädda våra 
hav? Det försöker australienska forskare ta 
reda på.

Fragment på upp till fem millimeter 
klassas som mikroplast. En stor källa till 
mikroplast är bland annat däckslitaget i 
vägtrafiken. En hel del kommer också 
från bland annat kosmetikaprodukter och 
sköljs rakt ut i havet eftersom de flesta 
reningsverk inte klarar av att filtrera dem. 
I Sverige är mikroplast i exempelvis 
skönhetsprodukter dock förbjuden sedan 
den 1 januari, men det som redan finns 
ute på marknaden tillåts att säljas slut. 

Mikroplaster i världens hav är ett högt 
prioriterat miljöproblem. Plast bryts ner 
extremt långsamt. I våra svenska hav tar 
det dessutom extra lång tid eftersom vatt-
net är kallt och solljuset inte är så starkt.

Enligt en artikel i forskningstidskriften 
Matter kan dock australiska forskare vara 
något på spåret. Med hjälp av kolnanorör, 
en cylinderformad form av kol, hoppas 
man kunna bryta ner mikroplasterna.

VID CURTIN UNIVERSITY i Perth har man 
tagit fram spiralformade kolnanorör, vilka 
belagts med kväve. När nanorören blandas 
med peroxidmonosulfat uppstår reaktiva 
syreföreningar eller reaktiva syreradikaler 
som gör att mikroplasten smulas sönder 
till mindre kemiska komponenter. Denna 
process går än snabbare när vattnet hettas 
upp. Efter åtta timmar klarar nanorören 
att bryta ned 30–50 procent av mikro-
plastpartiklarna i ett prov med 80 millime-
ter vatten som hettats upp till 120 grader. 
Genom att bädda in nanorören i mangan 
blir rören magnetiska, vilket gör att de 
sedan kan separeras från det behandlade 
vattnet med hjälp av en magnet.

De aldehyder och karboxylsyror som 
återstår när plasten har brutits ned utgör, 
enligt forskarna, inte något uppenbart hot 
mot miljön. Dock återstår ett antal tester 
för att mäta vilka miljömässiga effekter 
den nya tekniken har. ❂

FORSKNING
Nanorör 
i kampen 
mot mikro- 
plaster
Av Maria Lindén Hjelte 
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I korthet ❂ Miljö

TROTS  MÅNGA AVSTÄLLDA FORDON

Insamlingskampanj 
på Gotland 
gav klent resultat
Gotlands län har flest avställda bilar per antal invånare. 
Men kampanjen som uppmanade gotlänningarna att 
vårstäda bort uttjänta bilar gav ett klent resultat. 
– Det var en besvikelse, säger Lars Alm, BilRetur. Samtidigt 
var kommunens stora engagemang enormt positivt.

Maria Lindén Hjelte

PÅ GOTLAND STÅR drygt 11 500 avställda 
bilar. Det gör att Gotland hör till de län i 
Sverige som har flest avställda bilar sett till 
antalet invånare. Och efter vårens kampanj, 
där BilRetur och BilSweden uppmanade 
gotlänningarna att få sin gamla bil upp-
hämtad helt gratis, är antalet dessvärre inte 
mycket lägre. Bara lite mer än 100 bilar 
hämtades av de lokala bildemonterarna Bro 
Bilskot och Skrotfrag.

– Det var betydligt färre bilar än vad vi 
hade räknat med, så det är klart att det var 
en besvikelse, säger Lars Alm, styrelseleda-
mot i BilRetur.

ANLEDNINGEN TROR han är att många for-
don tjänar som sommarbilar, det vill säga 
används av folk som tillbringar somrarna 

på ön men annars bor på fastlandet större 
delen av året. 

Men om själva insamlingen gick trögt 
var bilåtervinningsbranschens samarbete 
med Gotlands kommun så mycket positi-
vare.

– Kommunen ställde upp på ett fantas-
tiskt sätt med personal och allt, säger Lars 
Alm. De gjorde verkligen jättebra ifrån sig, 
var med oss ute på fältet och gjorde tillsyn, 
och de har hjälpt till att driva på kampan-
jen.

Men trots kommunens stora engage-
mang blev alltså resultat på Gotland klent. 
Däremot har flera tusen uttjänta bilar 
hämtats och tagits till återvinning vid tidi-
gare kampanjer i Halland och Dalarna. ❂

Krav på att 
städavgiften 
ska införas
NU ÄR DET HÖG tid att låta Transportstyrel-
sen genomföra förslaget om att höja vägtra-
fikregisteravgiften för att komma till rätta 
med att uttjänta bilar dumpas. 

Uppmaningen har ställts i en skrivelse 
direkt till infrastrukturminister Tomas 
Eneroth, och bakom den står BIL Sweden, 
Stena Recycling, SBR, BilRetur, LRF och 
Håll Sverige Rent.

Det är ett stort problem att många uttjän-
ta fordon fortfarande dumpas ute i naturen 
och på andra gemensamma platser. Bilar 
överges utmed vägkanterna och på parke-
ringsplatser. Detta medför stora kostnader 
för såväl samhälle som miljö.

Organisationerna bakom skrivelsen anser 
att bilarna är resurser som ska tas tillvara, 
och att bristerna i det nuvarande systemet 
öppnar möjligheter för illegal handel. Över-
givna fordon bidrar också till en omfattande 
miljöförstöring.

Förslaget är att vägtrafikregisteravgiften 
höjs med 20 kronor per fordon och år, en i 
sammanhanget låg höjning som ändå skul-
le kunna användas till flera olika åtgärder, 
bland annat till att samla in uttjänta fordon 
eller till insamlingskampanjer. 

I BOTTEN LIGGER fyra utredningar som 
Naturvårdsverket genomfört tillsammans 
med Transportstyrelsen och Trafikverket, 
den senaste för tre år sedan, men ännu har 
alltså inget hänt.

Det finns mer än 1,3 miljoner avställda 
bilar som anses stå i riskzonen för att dum-
pas alternativt redan har övergetts.

I skrivelsen påpekar organisationerna att 
vägtrafikregistret är styvmoderligt behand-
lat i och med att Transportstyrelsen aldrig 
har drivit in de obetalda avgifterna som 
i stället lagts på hög. 

Förhoppningen är att de ytterligare 20 
kronorna, som skulle öronmärkas för städ-
ningen, kan motivera Transportstyrelsen 
att se till att hela vägtrafikregisteravgiften 
betalas om den nu fortfarande skulle vara 
obetald av bilägarna. Samtidigt skulle man 
kunna få bättre kontroll över var de avställ-
da bilarna egentligen finns.

De avställda bilarna utgör 27,7 procent av 
hela personbilsflottan. ”Detta kan ha med-
fört att kriminell verksamhet har skott sig, 
och den vita sektorn i form av auktoriserade 
bildemonterare har missgynnats”, påpekar 
man i skrivelsen. ❂

Det finns gott 
om över- 
givna bilar 
ute i naturen.
Foto: Adobe 
Stock
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I korthet ❂ Aktuellt

  Halvårsmöte 
med tema Oktoberfest
I år behöver ingen åka till München för att uppleva den  
traditionella Oktoberfesten. Just Oktoberfest är nämligen 
temat när SBR håller halvårsmöte i Jönköping 4–5 oktober.

HALVÅRSMÖTET STARTAR alltså på freda-
gen. Det blir med en guidad visning i 
anläggningen hos JB Bildemontering. 

På programmet denna gång står även 
information om plast i bilen. Det är Anders 
Kling och Bengt Öberg från MRF som 
berättar om det. Detta följs sedan av infor-
mation om bränder och inte minst elbils-
bränder som blir ett allt aktuellare ämne i 
takt med att elbilarna ökar.

Deltagarna kommer också att få veta mer 
om BlastBox 2.0 och vara med om en prak-
tisk demonstration av inkoppling och 
avskjutning av pyroteknisk utrustning i 
bilen.

På kvällen blir det sedan Oktoberfest 
med allt vad det innebär.

Lördagen ägnas åt själva halvårsmötet 
där medlemmarna som vanligt har möjlig-
het att vara med och påverka.

Innan helgen rundas av finns det möjlig-
het att följa med på en visning av Husqvar-
na fabriksmuseum. Här börjar historien 
redan på 1300-talet då Husqvarna började 
tillverka vapen. Märket Husqvarna för-
knippas numera kanske framför allt med 
hushållsprodukter, motorcyklar och träd-
gårdsmaskiner och är också i dag världens 
största tillverkare av bland annat motor- 
sågar och gräsklippare. ❂

RINGA IN LÖRDAGEN den 23 november i 
kalendern, alla kvinnliga nätverkare! 

Då är det nämligen dags att för ny upp-
datering om branschen, spännande förelä-
sare och storslagen underhållning.Den här 
gången hålls det hela i Stockholm.

– Vi börjar med att ses i SBR:s lokaler 
på Karlavägen, och dit kommer det som 
vanligt spännande föreläsare, säger Carina 
Hagström Kihlberg, som var den som för 
sju år sedan startade nätverket för SBR:s 

kvinnliga medlemmar.
På kvällen fortsätter alla till Hamburger 

Börs där det blir fartfylld underhållning av 
Ola Salo.

Boendet bokas på hotell Kungsträdgår-
den, och de som så önskar kan förstås 
komma redan på fredagen.

Det kvinnliga nätverket har fortsatt växa 
allt sedan starten. Alla kvinnor som jobbar 
inom något av SBR:s medlemsföretag är 
välkomna att ansluta sig.❂

Kvinnliga nätverket möts i Stockholm

Nya webb- 
utbildningar 
för bilåtervinnare
APTOR AB har tagit över lagbevakningen 
för SBR:s medlemsföretag. 

– Vi släpper två nya webbutbildningar till 
hösten som är intressanta för bilåtervinnar-
na, avslöjar Denise Wolle, produktspecialist 
på Aptor.

Aptor är ett konsultföretag som erbjuder 
tjänster inom ledningssystem för miljö, 
kvalitet, arbetsmiljö och informationssä-
kerhet.

– Vi har också lagbevakningstjänsten 
Lagportalen, säger Denise Wolle.

Lagportalen, som ligger på SBR:s hemsi-
da, är en webbtjänst som bevakar de lagar, 
förordningar och föreskrifter som SBR:s 
medlemsföretag berörs av. 

Med sitt användarkonto kan medlem-
marna logga in på Lagportalen när som 
helst och ta del av lagstiftning, samman-
fattningar och ändringar som skett de 
senaste åren. 

Det går också att genomföra lagefterlev-
nadskontroller direkt i verktyget med hjälp 
av färdiga checklistor för miljö- och arbets-
miljölagstiftning.

Lagportalen meddelar också varje månad 
om det har skett någon förändring i lagför-
teckningen. Aptor jobbar även med före-
tagsanpassade utbildningar. 

De populäraste webbutbildningarna är 
Grundläggande miljöutbildning och 
Grundläggande arbetsmiljö för chefer och 
skyddsombud. Till hösten släpps två nya 
kurser.

– Det är utbildning i miljölagstiftning 
och en utbildning i lagefterlevnadskontroll, 
som SBR:s medlemsföretag kan ha nytta 
av, berättar Denise Wolle.

Under halvårsmötet kommer Aptor att 
berätta om sina tjänster. ❂

Samlat grepp  
om certifieringen
UNDER HALVÅRSMÖTET i Jönköping kom-
mer Sten Boman från SB Cert att berätta 
mer om det samlade grepp kring certifie-
ring som SBR:s medlemmar nu erbjuds.

SBR har tecknat ett nytt ramavtal med 
SB Cert. Från och med nästa år kommer 
SBR-certifieringen att ingå i ramavtalet 
och de medlemsföretag som vill, kommer 
också att få en möjlighet att ISO-certifiera 
sig till en rimlig kostnad. ❂

RÄTTELSE I förra numret av Nordisk Bilåtervinning berättade vi om Välsta Bildemonte-
rings 30-årsjubileum. Där hade ett litet fel smugit sig in i en av bildtexterna. Pär Bryngels-
sons båda bröder heter Ulf och Lars. Ingenting annat. ❂
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I KORTHET ❂ Världen

Du kanske aldrig har hört 
talas om ön Teshima, men 
för japanerna är den 
ökänd. Här dumpades de 
miljöfarliga resterna av 
miljontals skrotade bilar 
mitt i en nationalpark. Nu 
har saneringen precis blivit 
klar.

Av Mikael Jägerbrand

TESHIMA ÄR EN av mer än 700 öar i det 
Japanska innanhavet och ligger i landets 
första nationalpark, Seto-innanhavets 
nationalpark. 

Men trots den vackra naturen är den 
lilla ön Teshima berömd för något helt 
annat. 

På 1970-talet fick ett lokalt företag 
tillstånd för att uppföra ett litet upplag 
med träflis. Men i stället började man 
dumpa stora mängder industriavfall. 

Under drygt 20 år hamnade rest-
materialet från miljontals skrotade bilar 
här. Avfallet var så giftigt att det slog ut 
fisket och all växtlighet. 

Totalt hann flera företag dumpa 
920 000 ton innan myndigheterna tog 
invånarnas larm på allvar. Envisa rykten 
menar att skälet till att man kunde hålla 
på så länge var att den japanska maffian, 
yakuzan, på något sätt var inblandad. 

FÖRST I BÖRJAN av 1990-talet stoppades 
verksamheten, och efter tio års förhand-
lingar började saneringen år 2003. 

Det här var en av de första stora miljö-
skandalerna i Japan och både landets 

premiärminister och miljöminister var 
regelbundna besökare för att studera 
upprensningen.  

Trots att man forslade bort 200 ton 
varje dag var inte arbetet klart förrän för-
ra året. Den totala kostnaden på motsva-
rande drygt åtta miljarder kronor stod 
lokala och statliga myndigheter för. 

I dag arrangerar lokalborna guidade 
turer där de visar de sanerade områdena. 
Men de flesta av Teshimas besökare 
kommer för att se det nya konstverket 
Matrix som skapats av skulptören Rei 
Naito. ❂

MILJÖSKANDAL I JAPAN

Här dumpades resterna 
av miljontals skrotbilar

Namn: Teshima (betyder ”rika ön”). 
Ligger: Japanska innanhavet vid syd-
östra änden av huvudön Honshu. Ön 

ligger ungefär 10 mil rakt västerut från 
staden Osaka. 

Storlek: 14 kvadratkilometer.

Invånare: ca 800 personer. 

Historia: Ön har varit bebodd i mer 

än 14 000 år. Invånarna har i tusentals 
år levt på odling av ris och grönsaker 
samt nötkreatur och fiske. 

Mer info: www.anchorage.jp/se-
touchi/okayama.html

Fakta om Teshima

En liten del av de 920 000 ton bil- och 
industriavfall som dumpades på ön 
Teshima. 
Foto: ejatlas.org
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Sandaler 
av däck
VARJE ÅR KASSERAS 
cirka 1,5 miljarder 
däck i världen. Han-
teringen av kasserade 
fordonsdäck är ett 
stort miljöproblem 
och på många håll i 
världen saknas det metoder för att ta tillvara och återvinna däcken.

I de tropiska länderna kan däck vara grogrund för moskiter som överför sjukdomar som 
malaria och denguefeber. 

När amerikanen Kyle Parsons åkte till Bali för första gången 2004 köpte han ett par san-
daler som hade sulor från motorcykeldäck. Det var första gången han hörde talas om pro-
blemen med kasserade däck. Han bestämde sig för att starta ett företag som tillverkade 
flipflops och badtofflor med sulor gjorda av gamla däck.

2009 lanserades Indosole med målet att bli världens mest ansvarfulla och miljömedvetna 
skoföretag. Grundaren säger att det är lika viktigt för honom att sprida kunskap om miljö- 
problemen som att sälja skorna. ❂

Nu vill alla tala om hållbarhet 
och miljövänlig produktion. 
Så även klädindustrin, där 
plastskräpet också getts ett 
nytt värde.
FLERA FÖRETAG SATSAR på att återvinna 
plast som hittas i havet. Ett av dem är det 
spanska textilföretaget Santanderina som 
producerar en 3D-vävd polyesterfiber kall-

lad Seaqual. Av tråden vävs textilier som 
används till bland annat kläder och skor. 
Gant är ett av de märken som använder den 
återvunna polyesterfibern. Och därigenom 
har plasten, som människor gjort sig av 
med som skräp, plötsligt fått ett nytt värde. 

FÖRETAGET SAMARBETAR med cirka 400 
fiskare som har Medelhavet som sin arbets-
plats. De tar hand om det skräp de får upp 

ur vattnet – metall, glas, plast och så vidare 
– och plasten omvandlas alltså till fibrer 
som slutligen används till att göra bland 
annat skor och kläder.

Enligt forskarstudier som Santanderina 
hänvisar till hamnar 4,6 miljarder ton plas-
tavfall i deponier eller ute i naturen. Upp-
skattningsvis finns 75 procent av detta i 
haven och bara 25 procent kvar på jordens 
yta. ❂

Miljöpris för  
träningskläder
KLÄDINDUSTRIN UTPEKAS som en stor 
miljöbov. Det gäller inte minst tränings-
kläder, där 67 procent i dag tillverkas av 
industriellt framställd plast, som polyester 
och nylon. I produktionen går det dess-
utom åt stora mängder vatten och energi. 
Men det svenska startup-bolaget Nature 
Hommage vill tänka annorlunda och gör 
sportkläder av återvunnen plast. Den första 
kollektionen är framtagen av 120 kilo åter-
vunnen nylon, varav 30 kilo kommer från 
fisknät.

Nyligen fick de Textilias miljöpris. Texti-
lia är ett företag som tvättar och hyr ut 
arbetskläder och andra textilier . De delade 
ut priset första gången 2013 för att upp-
muntra studenter att engagera sig inom 
textil och miljö. ❂

Mängder av skräp hittas av spanska fiskare. Men numera har plasten fått ett nytt värde. Foto: Shutterstock

Plast från havet blir skor och kläder
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Så många övergivna bilar 
– men ännu inga svar

DEN HÄR SOMMAREN har jag haft förmå-
nen att utforska för mig nya delar av lan-
det. Lite ”miljöskadad” är jag ju när jag 
åker genom landet och tittar ut genom 
bil- eller tågfönstret och noterar i vilken 
utsträckning det står övergivna bilar i 
naturen och på tomter. 

Före sommaren påminde Stena 
Recycling, Håll Sverige Rent, LRF, SBR 
och BILSweden miljö-, infrastruktur- 
och finansministern om att vi fortfarande 
förväntar oss att något ska ske med 
anledning av förslaget att stat och kom-
muner ska kunna få ersättning för 
omhändertagande av dumpade fordon. 
Tyvärr har vi ännu inte fått något svar. 

AKTUELLT JUST NU är att den europeiska 
kommissionen ser över både producen-
tansvaret för uttjänta bilar och producen-
tansvaret för batterier. Bägge dessa direk-
tiv skrevs innan det var aktuellt med elbi-
lar och plug-in-hybrider. 

En hel del kommer troligen att uppda-
teras för att passa bättre för en allt mer 
elektrifierad fordonsflotta. Sakta men 

säkert ökar antalet el- och plug-in-hy-
brid-bilar, även om vi ännu har långt kvar 
till volymerna i Norge. 

I JULI NOTERADES att var tionde ny bil 
var en laddbar bil. Rena elbilar blir allt 
mer populära. Nu utgör de nästan hälften 
av de laddbara bilar som sätts på markna-
den. Förra året utgjorde de endast en av 
fem laddbara bilar.

Arbetet i de två tidigare nämnda pro-

jekten – Ökad plaståtervinning och 
Utbildning för hantering av elbilar för 
bildemonterare – pågår för fullt. 

Bägge projekten är planerade att vara 
slutförda innan årets slut. Vi har hittills 
haft två möten i projektet där det gäller 
att få till ökad plaståtervinning. När det 
gäller hantering av elbil har vi redan haft 
flera möten, och vi hoppas att vi innan 
året är slut kan ha en webbaserad utbild-
ning framme. ❂

Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, 

miljöansvarig

ÅSA EKENGREN,
teknisk samordnare
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Stena Recycling etablerar 
Circular Initiative

STRAX FÖRE semesterperioden sjösattes 
det första eventet under rubriken Circular 
Initiative. Stena Recycling är initiativta-
gare och tanken är att det ska fungera som 
en samarbetsarena där olika aktörer kan 
dela sina erfarenheter och utveckla nya 
lösningar tillsammans för att skapa fler 
cirkulära flöden. Vid eventet samlades en 
lång rad stora företag inom svensk indu-
stri, bland annat ABB, Combitech, Stora 
Enso och Investor. 

Huvudsyftet med Circular Initiative är 
att beslutsfattare möts och för en dialog 
som leder fram till konkreta åtgärder med 
målet att material i samhället ska använ-
das på ett mer ansvarsfullt sätt. Mer 
material ska cirkulera. Samarbeten över 
branschgränser är en förutsättning. 

Ett nytt konkret projekt drivs också i 
samarbete mellan Stena Recycling, ABB, 
Combitech och Electrolux. Det handlar 
om en unik lösning med avancerad teknik 
där en robot demonterar uttjänta damm-
sugare från Electrolux. Resultatet är ökad 
materialåtervinning av plast som kan bli 
till nya produkter. En tydlig slutsats från 
avslutande paneldebatt och som många 
gav uttryck för var att det krävs organise-

rat samarbete för att åstadkomma nya 
hållbara lösningar.

En arena som Circular Initiative är 
självfallet viktig också som grund för 

samarbeten inom bilåtervinning. Utveck-
lingen av återvinningsprocesserna för 
uttjänta bilar har kommit till genom lång-
siktiga samarbeten mellan SBR, Bilretur, 
Bil Sweden, Bilproducenterna och Stena 
Recycling. Den utvecklingen måste fort-
sätta och den kommer att kunna bli ännu 
mer framgångsrik när vi kan dela ännu 
mer av våra erfarenheter även från andra 
branscher.

ETT OMRÅDE SOM kräver långsiktiga 
samarbeten är hanteringen av batterier 
från el- och hybridbilar. Allt fler batterier 
kommer nu in till Stena Recyclings Bat-
teri Center, som är en del av Stena Nordic 

Recycling Center i Halmstad. Här har vi 
möjlighet att växa i takt med att volymen 
av batterier ökar. Nyutveckling av våra 
processer för elektronikåtervinning och 
kabelgranulering gör det möjligt att inom 
samma anläggning återvinna allt material, 
som demonteras från batterierna, innan 
celler och moduler återvinns. Det ger en 
bra grund för effektivitet i våra processer 
och materialåtervinning kan ske på ett 
hållbart sätt. De batterier som det finns 
möjlighet att förlänga livet på kommer att 
kunna få ett andra liv i nya tillämpningar. 

BATTERIERNA KAN ANVÄNDAS för ener-
gilagring, som kan kombineras med tjäns-
ter som snabbladdning av bilar och effek-
tiv energianvändning i fastigheter och 
anläggningar. Och Stena Recycling kom-
mer att säkerställa återvinning även för de 
batterier som har fått ett andra liv i nya 
tillämpningar. Vi kommer att samla in 
även de batterier som har fått ett andra liv 
och vi kommer att säkerställa återvinning 
av materialet i batterierna så att vi på ett 
naturligt sätt kan sluta kretsloppet. 
Materialet ska ju användas igen i nya pro-
dukter. Hållbarhet är ledordet även här. ❂ 

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, branschansvarig elv
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»  Samarbeten över 
branschgränser 
är en förutsättning. «
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MILJÖFÖRETAGET Ragn-Sells ska sluta 
producera granulat av återvunna däck. Pro-
duktionen i fabriken i Heljestorp utanför 
Vänersborg trappas ner nu under hösten för 
att upphöra helt den sista oktober. 
Nio medarbetare berörs av beslutet.

Fabriken i Hejestorp hanterar varje år 
cirka 700 000 ton avfall från industrier, 

byggen, kommuner, handel och hushåll. 
Totalt sysselsätts omkring 70 personer. 
Ragn-Sells Tyre Recycling, som återvinner 
de 160 000 ton däck som varje år samlas in 
i Sverige och Norge, kommer fortfarande 
att ha sin övriga verksamhet i Heljestorp 
kvar.  ❂

DET SKOTSKA FÖRETAGET Wm Clark & 
Son har tagit fram ett nytt multidemonte-
ringssystem för snabb demontering av bilar 
och andra fordon, men även bland annat 
vitvaror. 

Powerhand VRS 180, som tillverkas av 
svenskt stål och svenska rotatorer, består 
dels av ett gripverktyg som monteras på 
stickan och som plockar isär bilarna, dels av 
klämarmar som kan höjas och sänkas för 
att hålla fast bilarna. Gripen har en 
snabbsnurrande rotator som ska ge bättre 

precision, och på klämarmarna sitter 
kabelrensare som kablarna kan dras igenom 
för renare kabelfraktion.

 Powerhand VRS 180 tar snabbt bort 
däck och fälgar, och en bil demonteras 
effektivt på 15 minuter. 

Eftersom bildelarna separeras i rena frak-
tioner skapas stora mervärden jämfört med 
att sälja hela bilar som paketerats med en 
skrotpress. Återförsäljare i Sverige är 
Andersen Contractor AB. ❂

Nytt verktyg  för bildemontering

PERSONBILSJÄTTARNA fortsätter att 
satsa på elektrifiering. En av dem är Fiat, 
som har investerat cirka 7,5 miljarder 
kronor på sin fabrik i Turin i Italien för 
att ge plats för en ny elektrisk version av 
Fiat 500. Målet är omkring 80 000 eld-
rivna Fiat 500 om året från och med slu-
tet av nästa år. 

Fiat Chrysler lanserar också en ny 
plug-in-hybrid för Jeep Compass och 
Renegade och en helt eldriven Ducato 
för lätta transportfordon.

Mercedes introducerar en helelektrisk 
van, EQV, vars batteri, enligt preliminära 
uppgifter, ska ha en räckvidd på 405 kilo-
meter och en energiförbrukning på 27.0 
kWh per 100 kilometer.

Porsche har presenterat sin första helt 
elektriska sportbil, Taycan. 

Det är den första elbilen som har ett 
800-voltssystem som inte bara ska öka 
prestandan över lång tid, utan också ge 
kortare laddtid. ❂

I KORTHET ❂

Ragn-Sells slutar med granulat

Jättarna satsar  
på elektrifiering
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Stora utmaningar för 
verkstäder och demonterare

REGERINGEN HAR gett Transportstyrelsen 
i uppdrag att utreda behovet av trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder för gasdrivna 
bussar och att föreslå åtgärder för bättre 
säkerhet när det gäller sådana bussar, till 
exempel regeländringar eller åtgärder i 
infrastrukturen. Bakgrunden till uppdra-
get finns att hitta i nollvisionen, som 
svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår ifrån. 
Regeringen har höga ambitioner på tra-
fiksäkerhetsområdet och verkar för ett 
effektivt arbete för att minska omkomna 
och allvarligt skadade i trafiken. 

Gasbussolyckan som inträffade den 10 
mars 2019 i Klaratunneln gav anledning 
att se över säkerhetsrutiner och göra en 
bedömning av om det behövs ändrade 
regler, nationella eller internationella, 
eller åtgärder i infrastrukturen för att för-
hindra att något liknande uppstår. Bland 
annat är SFVF inbjuden till en workshop 
för att hämta in synpunkter. 

Säkerhetsgruppen för fordon (SGF) 
hade för en tid sedan möte med Trans-
portstyrelsen och MSB. (SGF består av 
Polisen, representerad av Thomas Mattis-
son, Brandkåren, representerad av Tom-

my Carnebo, Södertörns Brandförsvars-
förbund, fordonsbärgare, representerade 
av Christopher Hultin, bildemonterare, 
representerade av Christian Johansson, 
Vimmerby Bildemontering, SOS Inter-
national, representerade av Markku 
Reinkainen, Bildemonterarnas Riksför-
bund, representerade av Mikael Abra-
ham, forskare från RISE, representerade 
av Max Rosengren, Training Partner, 
representerade av Carl-Henrik Voiner, 
Promeister, representerade av Andreas 
Forslund, och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB), repre-
senterad av Erik Egardt.) 

GASDRIVNA FORDON blir allt vanligare 
både i Sverige och internationellt. Gas-
drivna fordon är fordon som drivs av bio-
gas, naturgas, motorgas (gasol) eller vät-
gas (bränslecellsfordon). Drivmedlen 
används i fordonstyper som personbilar, 
lastbilar och bussar och då ofta som 
hybrider med olika drivmedel. Därför 
kommer SFVF ingå i det team som arbe-
tar tillsammans med MSB.

En viktig fråga är hur säkerheten ska 

tillgodoses så att en räddningsinsats kan 
bedrivas på ett säkert och effektivt sätt 
inom godtagbar tid. En annan stor fråga 
är hur vi ska kunna arbeta med gas och 
elfordon i slutna utrymmen, exempelvis 
en verkstad. 

Projektet syftar till att ta fram en väg-
ledning som omfattar taktik, metod och 
teknik för hur räddningspersonalen ska 
hantera gas- och elfordon som är inblan-
dade i olyckor. Förutsättningen är att 
materialet ska kunna tillämpas i svenska 
förhållanden.  Vägledningen ska bidra 
med ökad kunskap hos räddningsperso-
nal, men även hos verkstäder. Resultatet 
kan även bidra till förändringar av stan-
darder och regelverk kring fordonens 
konstruktion i de fall konstruktionen kan 
innebära en ökad risk för räddningsin-
satsen. 
BEHOVET AV säkerhetshöjande åtgärder 
är stort. Det är väldigt bra att det nu star-
tas upp olika arbeten för att minimera 
risker med gas- och elfordon. Under sep-
tember hålls tre olika typer av möten – 
diskussioner, seminarier och workshops – 
som ska leda fram till ökad säkerhet. ❂

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
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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

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!

Ommavägen 9   
275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
Stor sortering

Märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT AB

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

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

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

Denna utrustning besparar 
både tid och utgifter

• 200 liter olja
• 800 liter absorbent
• 1000 liter farligt avfall
= extra arbete och kostnader

Spillsug för bildemontering
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0707-48 2575

�������������������

����������

����������������
�	������������������
��������������
����������	��������		������������������
���������	����
�������������������
���
���������
������������������

�����������
�����������������������������
���
�����������������
������	��
����
���
�������������������������
���

���������
���������������������������
������������������
���������������������
�	��������
�������
���������������������������������������

������
���������������
����
��������������������������������� ������������������������
���������������������
�����

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

SVER
IG

E
S

 B ILÅTERVINNARES R
IK

S
FÖ

R
B

U
N

D

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 hittar du på vår webbplats www.sbrservice.se. 
Ring 08-701 63 70 eller maila till info@sbrservice.se,  så besvarar vi frågorna.
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Nytt från  Danmark

El kontra diesel/benzin:
Ikke enten-eller

Elbiler er overordnet set mere 
klimavenlige end benzin- og 
dieselbiler. Men det er et regns-
kab med flere mellemregninger, 
viser DAG-analyse.

ALT I ALT ER det mere klimavenligt at køre i en 
elbil end i en benzin- eller dieselbil. Den kends-
gerning rykker et studie, som Dansk Autogen-
brug har fået udført, ikke ved. Man skal dog ikke 
helt falde på halen over elbilens lyksaligheder og 
kaste vrag på fossilbilerne – og da slet ikke før 
fossilbilerne er slidt op.

I et otte sider langt notat har Louise Laumann 
Kjær – selvstændig konsulent med speciale i bæredygtighed og cir-
kulære forretningsmodeller – gennemgået studier fra Norges Teknisk 
Naturvidenskabelige Universitet og Volkswagen og selv foretaget 
beregninger af fossil- henholdsvis elbilers samlede klimapåvirkning. 
For når hele bilens livscyklus indgår, bliver billedet af den klimavenli-
ge bil mere nuanceret. I notatet ses der derfor på udledning af driv-
husgasser fra produktion, brug og bortskaffelse – med udgangspunkt i 
en mellemklassebil. I regnestykket indgår også, om elbilen kører på el 
fra kulkraftværker eller vindmøller – eller et miks heraf, hvilket for-
mentlig er mest realistisk.

Louise Laumann Kjær konkluderer, at selv om en elbil klimamæs-
sigt er mere belastende at fremstille end en konventionel bil – først og 
fremmest begrundet i fremstillingen af batterierne – så vil elbilens kli-
maregnskab være mere positivt end benzin- og dieselbilens. Men der-
fra og til at førtidsskrotte konventionelle biler er langt, især når det er 

nyere, mere brændstofeffektive biler, der sættes ind i ligningen.
Men – understreger hun – enhver beregning af denne art er forbun-

det med store usikkerheder: Regnestykket afhænger af bilernes stør-
relse, biltype, behovet for vedligeholdelse, måden de bruges på, og 
hvor miljøvenligt strømmen til elbilen er produceret. Hun bemærker 
også, at faktorer som forbruget af knappe ressourcer til batteriproduk-
tion, etablering af ladeinfrastruktur med videre ikke indgår i lige dette 
regnestykke.

»Der findes flere studier af bilers samlede klimabelastning, men dis-
se studier er så vidt ses aldrig sat i sammenhæng med den cirkulære 
økonomi. Vi havde behov for et bud på, om det klimamæssigt var helt 
skævt at vedligeholde den eksisterende bilpark – med brugte dele. 
Trods alle forbeholdene synes vi, vi har fået et bekræftende svar,« siger 
direktør Børge Madsen. ❂

LEV ELLER LAD DØ
MED EN LILLE såret bil som trækplaster var 
Dansk Autogenbrug draget til Folkemøde på 
Bornholm – den danske pendant til 
Almedalsveckan – for at fortælle den und-
rende befolkning, at udgiften til at reparere 
en trafikskadet bil ikke må gøres op med 
brugte reservedele. De besøgende på standen 
kunne tilmed stemme om den lille bils 
skæbne: Skulle den have lov at overleve ved at 
få indopereret et (brugt) implantat – eller 
skulle den lide shredderdøden? Bilen og his-

torien vakte stor sympati blandt de 
besøgende i Dansk Autogenbrugs telt. Ifølge 
den danske afgiftslov påbydes forsikringssels-
kaberne kun at regne med nye reservedele i 
skadesopgørelsen, hvilket kan betyde, at bilen 
bliver så dyr at reparere, at den overskrider 
den særlige danske reparationsgrænse og der-
for må skrottes.En sådan regel er i klar mod-
strid med alle intentioner om at fremme den 
såkaldt cirkulære økonomi, hvorunder det 
gælder om at reparere, vedligeholde og livs-
tidsforlænge frem for at smide ud og pro-
ducere nyt.❂

BØRGE MADSEN
direktor, dansk autogenbruk

På billedet fra venstre: Medlem af DAG’s 
bestyrelse Archie Elmholdt og direktør 
Børge Madsen.
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Ledare      Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer nbf

Hektisk periode for  
biloppsamlingsbedrifter

Sertifiseringer.

Høsten 2019 blir en hektisk periode for mange biloppsamlingsbe-
drifter Norge. Av NBF sine 62 medlemsbedrifter er 30 bedrifter 
BD sertifisert og 8 bedrifter ISO sertifisert. Det gjenstår å få serti-
fisert de siste 24 bedriftene. Mange av disse er heldigvis langt 
fremme i prosessen med sertifiseringen.

I skrivende stund er det kun to kjente sertifiseringer som er god-
kjent for bildemonteringsbedriftene. Det er BD sertifisering og 
ISO sertifisering. I de nye kontraktene mellom biloppsamlingsbe-
driftene, hoved-operatørene og Autoretur er det et vilkår at god-
kjent sertifisering skal være på plass innen 1. januar 2020. Hvis man 
ikke har dette på plass kan man risikere å miste transportstøtte og 
deltagelse i den såkalte «korridor» løsningen – minstepris i dårlige 
tider. (Manglende oppfyllelse av et vilkår.)

Hoved-operatørene har mange avtalebedrifter som ikke er med-
lem av NBF. Disse kan få BD sertifisering av NBF uten å melde 
seg inn som medlem. Kostnaden blir da noe høyere enn for de som 
er NBF medlemmer. Dette fordi alle må være med å dele på 
utviklingskostnader. Utviklingskostnadene av BD sertifiseringen så 
langt har vært betydelige.

Gjenvinning og gjenbrukskrav
I det fjerde året med skjerpede gjenvinnings og gjenbrukskrav fra 
myndighetene, øker Autoreturs hoved-operatører og biloppsamlere 
både materialgjenvinningsgraden og den totale gjenvinningsgra-
den.

Fra og med 2015 ble kravet til gjenvinningsgraden for kasserte 

kjøretøy økt fra 85 til 95 prosent. Allerede i løpet av det første året 
med nye krav, oppnådde Autoreturs nettverk målene. I 2016 klarte 
det landsdekkende retursystemet en gjenvinningsgrad på 97,7 pro-
sent og en materialgjenvinningsgrad på 85,2 prosent.

I 2017, det tredje året med nye krav, produserte nettverket en 
gjenvinningsgrad på 97,2 prosent og en materialgjenvinning på 
86,2 prosent.

I 2018, det fjerde året med skjerpede krav, har Autoretur igjen 
økt gjenvinningsgraden til 97,4 prosent – men enda bedre: Materi-
algjenvinningen har økt fra 86,2 prosent i 2017 til 87,7 prosent i 
2018.❂

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

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

75.000
bildeler på lager

Mer enn

NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2019 33
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Kilder: Norsk Gjenvinning Metall AS, Glava Isolasjon, autoretur.no
Autoretur - Miljørapport 2015

Etter at bilen din har rullet sine siste mil og er levert hos biloppsamleren, får materialene fra kjøretøyet nytt liv. For eksempel bilglass. 
Rutene fra mange norske vrakbiler demonteres, samles inn, knuses og pulveriseres. Glasspulveret fraktes den korte veien til Glavas 
anlegg i Askim der glasset brukes til produksjon av helt ny isolasjon. Det er blant annet slik vi oppnår miljøkravene for gjenvinning av 
bil. I 2018 klarte vi en materialgjenvinningsgrad på 87,7% og en total gjenvinningsgrad på 97,4%, godt innenfor myndighetenes krav 
om å gjenvinne 95%. Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for miljøet og bra for alle som vil ha det varmt på hytta.

AUTORETUR
Bi lbrans jens eget  re turse lskap

autoretur.no

SE VIDEO: u.nu/xyi2

Bilglass fra norske vrakbiler 
blir til ny isolasjon
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SKADEREPARASJONER I NORGE:

Mulig å øke andelen 
av brukte bildeler
«Under forutsetning av at forsikringsbran-
sjen ønsker å øke bruken av brukte deler, 
og at det utvikles og implementeres 
systemer for bestilling, er det mulig å øke 
andelen brukte deler i skadereparasjoner 
i Norge.»

SLIK OPPSUMMERER Arne Solum, leder av bilskadekontoret i 
Finans Norge, en test av leveranseprosesser for brukte deler. Den 
ble gjennomført som et pilotprosjekt i løpet av de siste fire måne-
dene av 2018.

– Min oppfatning etter pilotprosjektet, er altså at andelen brukte 
deler i skadereparasjoner i Norge bør kunne økes. Noen viktige 
forutsetninger må imidlertid være på plass.

For det første må prisene for brukte deler være såpass lave at det 
byr på en økonomisk gevinst å bruke dem. Dette spiller inn på flere 
ting. For eksempel er det ikke gitt at alle lakkerte brukte deler er 
økonomisk gunstige å bruke. Både for dører, luker og andre skrud-
de deler er lakkostnaden så høy på brukte deler, at det er helt nød-
vendig med pristilpasning hvis disse skal kunne brukes.

Dersom lakkeringskostnaden gjør at den brukte delen blir like 
dyr som en ny, så sier det seg jo selv at det ikke er noen vits i å satse 
brukt, sier Arne Solum.

– Dertil er det nødvendig at også verkstedet ser en gevinst ved å 
benytte en brukt del. Verkstedet får en avanse på delene som bru-
kes. Enkelt sagt innebærer dette at dersom den brukte delen koster 
halvparten av den nye, så må avansen i prosent være dobbelt så høy 

på den brukte delen for at den skal bli interessant. 
Det må rett og slett finnes en gulrot som frister verkstedene. 
Så er det naturligvis alltid et miljøaspekt til stede ved gjenbruk 

fremfor å kjøpe nytt. 
Pilotprosjektet handlet jo om å få tak i deler enkelt, og å få rask 

levering, og dette er også en avgjørende faktor for å lykkes med å 
øke andelen brukte deler, sier han videre.

– Hvor interessert er forsikringsbransjen i å øke andelen av bruk-
te deler til skadereparasjoner?

– Det må du nesten spørre de enkelte selskapene om, men mitt 
inntrykk er at noen er veldig ivrige, mens andre er mer avventende.

– Hva er ditt syn?
– I pilottesten oppnådde vi et resultat på ca. 11,5 prosent, noe 

som er vesentlig høyere enn det som er hverdagen hittil. I Sverige 
blir det hevdet at andelen er 14 prosent, uten at dette er offisielt 
bekreftet. Men svenskene er bedre organisert på dette området, 
landet er dobbelt så stort i befolkning, og avstandene er hyggeligere 
enn hos oss.
EN UTFORDRING i Norge ser ellers ut til å være at alle bildemonte-
rerne stort sett sitter med de samme delene på lager, mens man i 
Sverige i en helt annen grad ser spesialisering på eksempelvis 
Volvo-deler, VAG-deler og lignende. Dette tror jeg gjør det enklere 
og mer lettvint å finne riktig del til enhver tid.

Det bør likevel være et potensial for en økning også her i landet, 
legger han til. 

– Hva er de mest synlige fordelene ved å øke bruken av brukte 
deler?

– Vi ville kunne få ned antallet kondemneringer. Dette ville være 

– Det bør være et potensial til stede for å øke bruken av brukte deler ved 
bilskadereparasjoner, sier Arne Solum, leder av bilskadekontoret i Finans 
Norge.

→

Søk etter deler på nettet er i dag oversiktlig og en-
kelt.
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Norge

– Vinn-vinn for alle involverte

GEIR MYREN ER leder av datagruppen i Norges Biloppsamleres 
Forening, og var sterkt involvert i pilotprosjektet med brukte deler 
til skadereparasjoner.

– At interessen er der, er vi sikre på. Det viste også den stigende 
interessen fra bilverkstedene gjennom pilotperioden. Selv om 
igangkjøringen var litt treg, så har vi til gjengjeld opplevd at 
mange av verkstedene har fortsatt å sende oss takster lenge etter at 
piloten var avsluttet, sier han til NBÅ. 

– Mer utbredt bruk av brukte bildeler ved skadereparasjoner er i 
høy grad gagnlig for samfunnet. Her er det mye som trekker i 
positiv retning. 

Dersom verkstedene kan bruke flere brukte deler, kan vi få langt 
færre kondemneringer enn nå. For verkstedene betyr det flere 
reparasjoner, mer jobb og flere solgte timer – i stedet for at bilen 
kondemneres og havner hos oss for demontering og resirkulering.

For forsikringsselskapene vil flere brukte deler bety lavere repa-
rasjonskostnader. For oss betyr det at vi får selge flere brukte deler, 
i stedet for bare å ta imot kondemnerte biler og øke lagerbehold-
ningen av deler ytterligere.

Dersom bilverkstedene ikke kjøper deler, har vi ingen å selge til, 
og bygger bare opp store lagre, så gjenbruk er veldig viktig for alle 
de partene som er nevnt.

Det finnes unntak – noen verksteder er veldig aktive, men det er 
dessverre alt for få av dem ennå.
EN SISTE VIKTIG effekt av mer bruk av brukte deler, er at dersom 
reparasjonskostnadene går ned, så kan også forsikringspremiene 
for bileierne senkes, sier Myren.

– Hva kan årsaken være til at interessen er såpass lav?
– Det er nok flere ting som spiller inn, men jeg tror at gamle 

fordommer er det viktigste. Man synes det er enklere og mer lett-
vint å bruke nye deler som kommer i uåpnet emballasje rett fra 
fabrikk. Dessuten må vi nok si at forsikringsbransjen heller ikke 
trykker hardt nok på for å stimulere bruken av brukte deler. 

Det er ingen grunn til at svenskene skal ha en bruksfrekvens 
som er 8-9 ganger høyere enn oss.

Pilottesten viste da også at verkstedene får flere jobber og flere 
timer når brukte deler brukes aktivt. Det er viktig å huske i denne 

bra både for miljøet og for bilverkstedene, som da ville få flere 
reparasjonsoppdrag.

– Hva med bileieren og forsikringspremien – kan man forvente 
en effekt også her?

– Dersom volumet av brukte deler øker, er det opp til hvert 
enkelt selskap å justere premieutviklingen, slutter Arne Solum.

Bakgrunnen for pilotprosjektet er et mangeårig ønske fra norske 
forsikringsselskaper om å øke utnyttelsesgraden av brukte reser-
vedeler ved skadereparasjoner på 
alle typer kjøretøy. 

Hvert år innløser forsikringssel-
skapene mellom 13.000 og 15.000 
biler som går til demontering og 
resirkulering. Disse bilene selges i 
hovedsak til rundt 60 ulike bilde-
monterere rundt om i Norge.
DET ER MANGE POSITIVE effekter 
ved å benytte brukte deler. For det 
første er det en miljømessig effekt gjennom redusert behov for pro-
duksjon av nye deler og kjøretøy.

En annen viktig effekt er at flere kjøretøy kan repareres etter ska-
de, noe som bl.a. tilfører verkstedene flere oppdrag.

Sist, men ikke minst, kommer den økonomiske effekten som gjør 
reparasjonskostnadene lavere.

Den største utfordringen med å benytte brukte deler har hittil 
vært tilgjengeligheten av brukte reservedeler – og prosessene rundt 
bestilling og leveranse. I pilotprosjektet var det spesielt nye 
bestillings- og leveranseprosesser for brukte deler som ble testet ut 
i et samarbeidsprosjekt mellom Norges Biloppsamleres Forening 
og Finans Norge Skadedrift.

Det ble ganske tidlig klart at de logistikksystemene som kunne 

tilfredsstille kravene til kommunikasjon med DBS skadetakstsys-
tem var utviklet mi Sverige, og i pilotprosjektet ble det derfor 
besluttet å kopiere den svenske modellen for bestilling og distri-
busjon av brukte deler. 

I Sverige fungerer dette svært bra, og i nabolandet benyttes det 
ca. 14 prosent brukte deler i skadereparasjoner. I Norge finnes det 
ingen sikre tall for dette, men et estimat er at andelen brukte deler 
ved skadereparasjoner i Norge i dag ligger rundt 1,5 – 2 prosent.

Etter flere planleggingsmøter over 
sommeren, ble pilotprosjektet kjørt i 
gang fra 1. september 2018 og vedvarte 
ut året. Prosjektet skulle bare teste ut 
prosessene for effektive leveranser av 
brukte deler – de økonomiske sidene ved 
bruk av brukte deler ble ikke analysert.

Prosjekteier er Norges Biloppsamleres 
Forening, og prosjektleder var Espen 
Greftegreff. Fra forsikringsbransjen del-

tok Gjensidige, Fremtind/Sparebank1 og Finans Norge.
I pilotprosjektet deltok følgende biloppsamlere med tilknytning 

til Norges Biloppsamleres Forening:
 • Møre Bruktbildeler AS
 • Knoks Bildeler AS
 • Bil1Din – Namdal Bilopphuggeri
 • Haldorsen AS.

DISSE FIRE BEDRIFTENE valgte altså Espen Greftegreff til å holde i 
trådene gjennom selve pilotprosjektet, og de knyttet til seg inntil 
10 verksteder hver. Disse verkstedene skulle gjennom pilotperioden 
sende inn delelister for de skadeoppdragene de hadde for de for-
sikringsselskapene som deltok i prosjektet.

– Mer bruk av brukte bildeler ved skade-
reparasjoner er en vinn-vinn situasjon for 
alle involverte, fastslår Geir Myren i Møre 
Bruktbildeler. 
Av Frank Williksen

→

» Hvert år innløser forsikrings-
selskapene mellom 13.000 og 

15.000 biler som går til demon-
tering og resirkulering. « 
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Dette er prosessene som skulle testes ut i pilotprosjektet:
 • Verkstedet knytter seg opp mot kun en bildemonterer.
 • Delelisten for alle skadekalkyler hvor det kan være aktuelt å ben-

ytte brukte deler sendes til denne ene utvalgte bildemontereren. 
 • Bildemontereren søker i egen og i de andre deltakende bilde-

monterernes databaser, og gir tilbud på forespørselen i løpet av 
60 minutter.

 • Bilverkstedet vurderer tilbudet og bestiller alle deler eller de 
delene de ønsker å benytte.

 • Bildemontereren iverksetter bestillingen, pakker og sender de 
delene de har på eget lager. 

 • De delene de ikke har på eget lager, og som sendes fra en annen 
bildemonterer (tradede deler), pakkes og sendes samtidig direkte 
til verkstedet.

 • De bildemontererne som ikke har avtale med verkstedet sender 
faktura til den bildemonterer som fikk forespørselen fra verkste-
det. (Det internfaktureres mellom bildemontererne)

 • Bildemontereren som fikk forespørselen fra verkstedet og som ga 
tilbud, sender en faktura for alle de bestilte delene til verkstedet. 
En faktura pr. ordre/skadekalkyle er et viktig prinsipp.

I løpet av I den firemånedersperioden piloten ble gjennomført, 
ble det sendt inn 322 takster med forespørsel om brukte deler til 
bildemontererne fra de 31 verkstedene som deltok. 
AV DISSE TAKSTENE ble det tilbudt en eller flere brukte deler for 
194 av forespørslene. Dette gir en tilbudsprosent på 60 % i forhold 
til antall takster.

Ser man på antallet bestilte deler i forhold til antallet tilbudte 
deler, blir dette en andel på 62,5 %. På detaljnivå ble det forespurt 
om 2.569 deler og det ble tilbudt 469 deler. Dette gir en tilbuds-
prosent på 18,3 % i forhold til antall deler.

– Mer bruk av brukte bildeler ved skadereparasjoner er en 
vinn-vinn situasjon for alle parter, fastslår Geir Myren i Møre 
Bruktbildeler. Han er leder av datagruppen NBDF i Norges 
Bildemontereres Forening.

sammenhengen at bare én kostbar xenon-lykt i et gitt tilfelle 
kan avgjøre at en bil skal kondemneres, selv om skadene ellers 
tilsier at bilen gjerne burde vært reparert.

Men når man vet at en ny og litt dyr xenonlykt kan koste 
30.000 – 40.000 kroner, eller enda mer, og en brukt er tilgjen-
gelig for godt under halvparten, så ser man lettere potensialet 
som ligger her stort sett ubrukt, slutter Geir Myren. ❂

MEDLEMSFORDELER  
FOR NBF MEDLEMMER
 • NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper, 

kjøp av forsikringsbiler.
 • Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tje-

nester.
 • Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.  

Fordelsgruppen Norge.
 • Levering av katalysatorer gjennom NBFs Servi-

cekontor. 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 Kredi-

nor.
 • Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom  

Trønder Energi.
 • Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.
 • I tillegg oppdateringer fra sekretariatet og mulig-

het 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 sam- 
arbeidspartnere vil da vises.
 
Interesse i medlemskap i NBF,  
Norges Biloppsamleres forening. 
 www.biloppsamlerne.com 

Ring 22522943 eller 90803509  
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.

Trading var en viktig det av testen, og 31,4 % av de bestilte dele-
ne ble tradet.
I TESTPERIODEN BLE DET bestilt 293 brukte deler av totalt 2.569 
forespurte deler. Dette gir en benyttelsesgrad på 11,4 % for brukte 
deler i de takstene hvor det ble sendt inn forespørsel om slike deler.

Kostnaden for deler med DBS delepris identifisert i takst var kr 
907.912,-, mens kostnaden for brukte deler identifisert i takst var 
kr. 459.570,-.

Med utgangspunkt i de fire bildemontørene som deltok aktivt i 
pilotperioden, og de ca. 15 mest aktive verkstedene, konkluderer 
rapporten med at «prosessene har fungert på en tilfredsstillende 
måte.»

Videre blir det fremholdt at «Nøkkelen til å lykkes med å øke 
omsetningen av brukte deler ligger i trading. I dette pilotprosjektet 
deltok 4 bildemonterere. Hadde det vært flere bildemonterere med, 
ville graden av trading vært høyere, og man kunne da ha tilbudt fle-
re brukte deler til verkstedene.

Under forutsetning av at forsikringsbransjen ønsker å øke bru-
ken av brukte deler og at det utvikles og implementeres systemer 
for bestilling, er det mulig å øke andelen brukte deler i skaderepa-
rasjoner i Norge.» ❂
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Tänk nytt, tänk begagnat

www.markesdemo.se

Du är smart om du köper begagnade 
originalbildelar!

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

Vi finns i hela landet

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

Alltid minst 
3 miljoner 

delar i lager

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

The importance of being heard
SOME TIME AGO, we pointed out that it’s 
important to make ourselves heard to the 
officials of the various governments. We 
talk about local government, national gov-
ernment, European Commission and all 
kinds of stakeholders. Since 6th August 
we’ve had a big opportunity that we should 
grab.

The EC announced that they opened an 
open internet consultation about the ELV 
Directive from 6th August to 29th Octo-
ber. This is our chance to have an influence 
on the weak spots of the Directive. 

The Directive is implemented differently 
in every country, so it’s important to parti-
cipate yourself. 

Both weak points in the Directive itself, 
as well as wrong implementation are 
important to mention. There are a lot of 
open fields in the consultation, so all your 
points can be described and explained. 

Both descriptions of problems and sugges-
tions for solutions are welcome. 

WE DISCUSSED MANY times the weak 
points of the Directive itself (implementa-
tion in national legislation, dependent on 
other directives for registration systems, no 
clear description of recovery/recycling defi-
nitions). 

We also mentioned the implementation 
issues (import/export, registration, grey 
zone, CoD’s at places other than dismant-
ling, home storage of ELV’s (DIY), costs of 
transportation, costs of recycling, wrong 
responsibilities (recycling chain), reporting, 
recyclability, parts info, etc). We should 
speak out now. 

This is our chance and we are the ones 
that know best how the Directive is taking 
care of abandoned vehicles, missing vehic-
les, recycling and reporting. The EC needs 

our knowledge and it’s in our own interest 
to inform them well.

WE HOPE EVERYBODY will take some time 
to think critically about his/her position as 
a dismantler in the European playing field. 
For further information from EGARA, 
visit www.egaranet.org/ 

We hope everybody will take this oppor-
tunity to contribute to this public consulta-
tion.

The consultation can be found at https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initi-
atives/ares-2018-4731779/public-consulta-
tion_en .

The whole project can be found at https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initi-
atives/ares-2018-4731779_en where you 
can also view the contributions on the 
feedback. ❂

Inside    Egara❂

HENK JAN NIX 
general secretary i egara 

För miljö, service och prismedvetna!

Industrivägen 8, 715 31 Odensbacken • Tel 019-45 06 90, Fax 019-45 06 92

38 NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2019
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Tänk nytt, tänk begagnat

www.markesdemo.se

Du är smart om du köper begagnade 
originalbildelar!

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

Vi finns i hela landet

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

Alltid minst 
3 miljoner 

delar i lager

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
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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
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