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FÖRST I STOCKHOLM 
MED GREEN PARTS GARANTI PÅ BEGAGNADE BILDELAR

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

Välkommen!

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

När du köper bildelar genom oss kan du vara säker 
på att vi tar ansvar genom hela processen. Vi är den 
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Ledare

VI LEVER I EN TID då man uppmärksammar 
miljön, och där klimathotet blir allt tydli-
gare. I all kommunikation som florerar i 
medier, inte minst via de uttalanden som 
görs av myndigheter och regeringar världen 
över, ser vi allvaret och nödvändigheten i 
att ta hand om moder jord på ett bättre sätt 
än vad som hittills har gjorts. 

Det finns alltid en svårighet i att jobba 
långsiktigt i en föränderlig värld. Ibland går 
uttalanden inte i takt med det man vill 
uträtta och speciellt inte med det som blivit 
uträttat.

Tyvärr styr de ekonomiska krafterna mer 
än miljökrafter. Men vi kan känna oss trygga 
i att se att satsningen på ökad medvetenhet 
gällande miljöomhändertagandet av bilen 
ger vår bransch en positiv image i miljöfrå-
gan och en viktig injektion när det gäller 
miljöarbetet. Vi ska utan tvekan känna stolt-
het inför vad som gjorts.   

Det krävs långsiktighet och ett industri-
ellt tänkande för att jobba på att utvinna de 
värdefulla råvarorna ur ELV-bilen (End of 
Life Vehicle). Alla de projekt som vi varit 
delaktiga i under åren har med tydlighet 
visat att korrekt miljödränering och hante-
ring av den uttjänta bilen ger minskad mil-
jöpåverkan. Det man tidigare kallat avfall 
kan för morgondagen bli en resurstillgång 
som dessutom ger möjlighet till ersättning 
i stället för att vara en utgift. Det är därför 
viktigt att vi som jobbar med att ta hand 
om uttjänta bilar ser på verksamheten uti-
från ett långsiktigt perspektiv. 

Att ELV-bilen ska komma till företag 
som är miljö- och/eller kvalitetscertifierade 
borde vara en självklarhet. Korrekt miljödrä-
nering av bilen minskar miljöpåverkan och 

ger ett miljövärde gällande återbruk av 
reservdelar och ökat material till industrin. 

Att saker påverkar oss på olika sätt medför 
också att vi måste finna olika typer av lös-
ningar, och en del lösningar är och blir mer 
komplexa till sin natur. 

Under det gångna året har många saker 
lagts på plats för att skapa en god utveckling 
för att minska miljöpåverkan i alla led. 

SAMARBETE MED BILTILLVERKARNA, åter-
försäljarföreningen, verkstadsförening och 
myndigheter gör att fler förstår vikten av 
att återanvända mer av bilen. 
Utbildningsportalen gör det smidigt och 
enkelt att utbilda sina medarbetare. Projek-
ten vi genomfört under året har alltså visat 
att man kan minska miljöpåverkan betyd-
ligt när man hanterar den uttjänta bilen 
korrekt. 

MRF/SVFV påtalar vikten av att det 
finns ett garantipaket för begagnade reserv-
delar till allmänreparationsverkstäderna för 
att ge dem trygghet i att våga använda mer 
mekaniska reservdelar till verkstadsjobben. 
En begagnad reservdel minskar miljöpåver-
kan, ger lägre kostnader för bilägandet, sam-
tidigt som det bidrar med fler arbetstimmar 
till verkstaden. En miljö- och plånboksvän-
lig lösning för alla. 

I BilRetur har vi även skapar en bra platt-
form för att kunna infria miljömålen. Det 
har genomförts olika forskningsprojekt som 
klart visat att ni utgör en bransch som verk-
ligen jobbar för cirkulär ekonomi. Det fram-
kommer tydligt att man från demonterings-
bilen kan återföra bra reservdelar för åter-
bruk, vilket reducerar den negativa miljöpå-
verkan.       

Nordisk Bilåtervinning (NBÅ) kommer 
under kommande år att fortsätta med att 
redovisa de miljösmarta åtgärder som vi 
inom bilåtervinningsbranschen gör, för att 
demonteringsbilen ska vara en tillgång och 
inte en belastning för miljön. 

Vi vet alla att den moderna bilen är och 
kommer att utvecklas med mer material som 
inte enbart är metall. Vi bör därför se över 
vad som krävs för att möta den framtid som 
de moderna bilarna för med sig. 

VÅR STÅNDPUNKT är att en seriös hantering 
av demonteringsbilen ska löna sig, och med 
det menar vi att de regelverk som finns ska 
följas av alla som jobbar med ELV-bilar, 
oavsett hur många bilar man hanterar. 

Tyvärr ser vi att det finns stora skillnader i 
hur detta regelverk efterlevs och följs upp av 
tillsynsmyndigheterna.   

Den inriktning och de åtgärder vi jobbar 
för ska signalera att bilåtervinnare som följer 
de lagar och krav som reglerar hanteringen 
av ELV-bilen även ska kunna få premieras 
av biltillverkarna och myndigheterna.     

En ”miljöklok återvinning” är att 
återvunna reservdelar minskar miljöpåver-
kan med 100 procent.  Det är handlingen 
och inte tanken som räknas för att detta 
även ska ge bilägandet lägre kostnader.     

Passar på att tillönska alla ett gott slut och 
gott nytt år!

MICHAEL ABRAHAM
förbundsdirektör
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Blå= PMS 286  
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

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

Michael Abraham Förbundsdirektör

Ett år med miljö 
och klimat i fokus

4 NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2019

NBÅ nr 4 2019 _tryck.indd   4 2019-12-02   17:03



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.

I Sverige finns idag drygt 50 000 gasbilar och det finns upp-
skattningsvis metangas för att förse upp till 1 000 000 metan- 
gasfordon med drivmedel.   

– Kapaciteteten går att öka ytterligare med mer produktion 
av metan från gödsel, slam eller matavfall, säger Bo Ericsson, 
vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF. 

VERKSTADSBRANSCHEN KAN konvertera 
50 bilar per mekaniker och år. 

– Vi kan konvertera bilar från årsmo-
dell 2010 vilket betyder att 800 000 bilar 
kan konverteras till metangas. Det leder 
i sin tur till att vi kan och kommer nyan-
ställa för att ställa om snabbare till mil-
jövänligt drivmedel, säger Bo Ericsson i 
ett pressmeddelande och tillägger:

– Ge fordonsägare möjlighet till 
ROT-avdrag eller ett statligt stöd på 
20 000 kronor per fordon. Vi från for-
donsbranschens sida är beredda att ställa 
oss bakom Per Bolunds (mp) förslag om 
en premie för konvertering av bensinbi-
lar till etanol eller gas. ❂

SFVF bakom MP:s förslag 
om metangas i bilar

FAKTA
En snittbilist kör 12 000 km/år och om 
bilen drivs med bensin  
och drar  0.7 l/milen, släpper den  
ut 187,6 g.

En snittbilist som kör 12 000 km/år 
och om bilen drivs med metangas 
och drar 0.7 l/3Nm* (kubikmeter)/mi-
len, släpper den ut 28 g CO2 per km.

(Källa: http://www.utslappsratt.se/
berakna-utslapp/berakning-av- 
utslapp-fran-bilar/)

*Biogasförbrukning anges normalt 
sett inte som liter per mil. I stället 
talar man om normalkubikmeter 

Aktuellt
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Reportage    Nya material❂

Nu fylls bilarna med 
jordbruksprodukter

Snart kommer din arbetsplats att vara fylld med ananas,  
bambu, lin, majs och soja. Alla de stora bil- 

tillverkarna har nämligen börjat använda allt fler  
material som är hämtade direkt från världens åkrar.

Av Mikael Jägerbrand

frukt OCH Grönt Är frAMtidens MAteriAL

DE SENASTE DECENNIERNAS debatter 
om miljö och klimat har gjort att olika 
typer av fossila bränslen och plast bli-
vit allt mer kontroversiella. Därför har 
de stora biljättarna blivit mer öppna 
för alternativa material från naturen. 

Under 1990-talet och början av 
2000-talet förekom enstaka experi-
ment. Ett exempel är Toyota som 
utrustade sina Raum-modeller med 
ett reservdäcksskydd som var tillverkat 
av en ny typ av bioplast.  

Men de senaste åren har jordbruks- 
och skogsprodukter tagits in i 100-tals 
bilmodeller. Än så länge används de 
här materialen framför allt i interiören 
som ersättning för plast. 

ETT AV DE bilföretag som gjort riktigt 
stora satsningar är Ford. Man använder i dag nio olika biomate-
rial i sina fordon: hibiskus, jute, kokos, ricin, ris, soja, träcellulosa 
och vete. 

I många fall används själva de ätbara frukterna. Men det är 
också vanligt att man i stället använder de restprodukter som 
uppstår när produkter som ananas, majs, vete och tomater 
används i livsmedelsindustrin. Det ger inte bara bra PR ur mil-
jösynpunkt utan är också extremt billigt. 

Här är en lista över några av de kanske märkligaste jordbruks-
produkterna som du och resten av bilåtervinningsbranschen 
kommer att stöta på. 

ANANAS
Det finns ett nytt läderliknande mate-
rial som heter Pinatex. Det tillverkas av 
något så exotiskt som bladen från ana-
nasplantor. 

Ananasen odlas i Filippinerna och 
omvandlas sedan till konstläder i Spa-
nien. Bilmärket Skoda har redan börjat 
använda ananas i golvmattor. Den geg-
ga som blir över vid produktionen kan 
dessutom hamna i biltanken eftersom 
den används till biobränsle.   

BAMBU
För att ge sin miljövänliga elbil i3 
ännu mer naturkänsla använder 
BMW bambu. 

Det snabbväxande trämaterialet 
finns framför allt i dörrpaneler, instru-

mentpanel och andra detaljer i interiören.   

BANANER
Att man skulle börja utrusta bilar med delar tillverkade av bananer 
var det nog inte många som skulle ha trott på för några decennier 
sedan. Men bananer används redan nu i kompositmaterialet i golv-
skydden i Mercedes A-klass. 

CASHEWNÖTTER
Brittiska Jaguar och Land Rover har börjat använda ett nytt mate-
rial som tillverkas av linfibrer och cashewnötter. Det hårda materi-
alet används för att skapa hela paneler, bland annat tak. 
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Lite nordiskt utbyte mellan Sverige 
och Norge på fikarasten, fr v Britt-Ing-
er Berg, Carina Hagström-Kihlberg, 
Michael Abraham och Tor Alm från 
NBF.

KOKOS
Stora mängder överblivna skal genereras när livsmedelsindustrin 
använder kokos. Men nu används de här perfekta fibrerna bland 
annat av Ford och Daimler. Golvmattor i Fords elektriska Focus är 
gjorda av kokos medan Daimler använder fibrerna till nackstöd.  

LINFRÖN
Mängder av biltillverkare använder textiler gjorda av linplantor. I 
den klassiska superbilen Ford Mustang GT RTD använder man 
både linfibrer och linfrön vid tillverkningen av bilens kaross. 

MAJS
Däckjätten Goodyear har skapat ett däck, GT3, som till stor del 
består av något man kallar Biotred. Fast egentligen är det vanligt 
majsmjöl som man sedan blandat med plastliknande biomaterial. 

MANGO
Det finns allt fler produkter i livsmedelsbutikerna med mango- 
smak. Nu har forskarna upptäckt ett helt nytt sätt att använda 
mango. Experiment vid University of South Australia har visat att 
mangoskal går att använda för att rena förorenad jord från spilld 
olja. Så om några år är det kanske olja du använder på ditt eget 
område.  

RAPS
Skyddshöljet runt krockkuddar från företaget Autoliv görs bland 
annat av rapsolja, solrosolja och majsstärkelse.  

RICINFRÖN
Ricinväxten används av en rad bilmärken och är mycket användbar 
till en rad olika material. Flera italienska bilmärken, bland annat 

Fiat, Lancia och Alfa Romeo, använder bränsleledningar som är 
tillverkade av olja från ricinfrön.

SOJA
Nästan alla stora bilföretag använder elkablar där isoleringen är 
tillverkad av soja. Listan omfattar bland annat BMW, Dodge, Ford, 
Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Mazda, Mini, Nissan, Porsche, Tesla 
och Volvo. Både Ford och Hyundai använder dessutom soja för att 
skapa skummet som finns inne i bilarnas säten. Materialet används 
sedan 2011 i alla fordon som byggts i Nordamerika och finns i 
Hyundais Elantra-modeller. Fiat använder sojaskum i sina Brasi-
lientillverkade fordon.

SOCKER
Japanska Toyota var en föregångare när man inte bara skapade ett 
nytt material, ”ekoplast”, utan också byggde en egen fabrik för till-
verkningen. Materialet består av både majs och sockerrör och 
används till bland annat kylare och bilsäten.

Forskare och studenter vid universitet i Eindhoven har skapat en 
elektrisk bil som till 90 procent består av biomaterial. Prototypen 
kallas Lina och är gjord av bland annat sockerbetor och lin.

TOMATER
När den internationella matjätten Heinz tillverkar sin ketchup 
används inte fibrerna. Företaget samarbetar nu med Ford om att 
skapa en ny bioplast som kan användas som isolering för kablar 
och för olika typer av lådor. 

VETE
I Fords bilmodell Flex används halm från vete vid tillverkningen av 
dörrarnas förvaringsfack. ❂
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Reportage    Nya material❂

GLÖM INTE SBR:s ÅRSMÖTE I STOCKHOLM 24–25 APRIL! 

HAN VAR EN AV bilbranschens viktigaste 
innovatörer. Men när det gäller Henry 
Fords satsning på biomaterial i bilar kom 
ett världskrig emellan. 

Arbetet med att använda bland annat 
soja för att göra bildelar som motorhuvar 
och dörrar började redan i slutet av 
1920-talet. Henry Ford ägde en stor plan-
tage i Georgia med stora sojaodlingar, där 
han också gjorde lite experiment på egen 
hand.

När andra världskriget bröt ut 1939 fick 
den amerikanska bilbranschen problem 
trots att USA inte var direkt drabbat. Myn-
digheterna började nämligen ransonera vik-

tiga material som stål. 
Eftersom Henry Fords sojabil bara 

behövde små mängder stål till en enkel 
kaross så lanserade han den i augusti 1941 
som en lösning på stålbristen.

NÄR BILEN PRESENTERADES vid en stor 
höstmarknad i Michigan ställde man den 
till och med bredvid den åker där sojan 
hade odlats. 

Förutom soja användes bland annat bom-
ull, vete, majs, läder, sockerrör och tallbeck 
vid tillverkningen av prototypen. 

Ford hade stora planer för den här miljö- 
och militärvänliga bilen. Man hade gjort 

uträkningar för en årlig produktion av en 
miljon bilar. 

MEN BARA NÅGRA månader efter presenta-
tionen, den 7 december 1941, anföll japan-
ska styrkor Pearl Harbor och USA drogs in 
i världskriget. 

I februari 1942 förbjöds all tillverkning 
av privatbilar i landet. Alla bilfabriker bygg-
des i stället om för att producera miljontals 
stridsvagnar, flygplan och lastbilar. ❂

Den här sojabilen presenterades av Ford i 
augusti 1941. Men den blev aldrig mass-
producerad på grund av andra världskri-
get. Foto: Ford

Fords sojabil konstruerades på ett helt nytt sätt som minskade an-
vändningen av stål. Det minskade också vikten rejält.  Foto: Ford

Kriget satte stopp för 
världens första sojabil

Den här bilen består till stor del av soja, bomull och 
läder och den var ett av Henry Fords egna favorit-
projekt. Men lanseringen gjordes vid fel tidpunkt. Den 
presenterades i augusti 1941. Några månader senare 
var USA indraget i världskriget. 
Av Mikael Jägerbrand
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DEN HÄR LILA blomman kommer ursprung-
ligen från Kina och är populär eftersom 
den är så vacker. Orkidén kallas till vardags 
för februariorkidén och dess vetenskapliga 
namn är Orychophragmus violaceus. Den är 
en släkting till senapsväxterna. 

Nu har forskare vid bland annat Indiana 
University i USA och Huazhong-universi-
tetet i Kina upptäckt att oljan från blom-
man har extremt bra egenskaper vid 
användning i motorer. 

– Det här var en slumpartad upptäckt  
eftersom vi inte trodde att det fanns några 
ovanliga ämnen i plantan, säger kemisten 
Robert Minto vid Indiana University. 

JÄMFÖRT MED ANDRA biooljor ger februa-
riblommans fröer både bättre friktion och 
minskat slitage. 

Resultatet från forskningen publicerades 
nyligen i den vetenskapliga tidskriften 
Nature Plants. 

Tyvärr svarar forskarna inte på den vikti-
gaste frågan man ställer sig när man ser den 
vackra blomman: Hur gott luktar den nya 
motoroljan? ❂

Räkna med råttor
När de stora biljättarna för 
några år sedan 
började storsatsa 
på material från 
åkrarna glömde 
de en sak – att 
råttor och möss 
älskar jordbruks-
produkter.

DÅ OCH DÅ råkar du säkert på bilar där 
möss eller andra djur passat på att bygga 
ett litet bo. Du har kanske också upplevt 
att skadedjuren vässat sina tänder på hård 
plast eller elsladdar. 

Men nu finns ett helt nytt problem: sto-
ra delar av fordonen är snart, mer eller 
mindre, ätbara. Ford har till och med ord-
nat PR-middagar för journalister där mål-
tiden bestod av tillagade äkta bildelar.

De första rejäla problemen uppstod då 
ett stort antal bilmärken satsade på elka-

blar med ett hölje gjort av soja. Både 
Audi, Honda, Porsche och Volvo monte-

rade in kilometervis med ”snacks” i 
sina bilar.  Det dröjde inte 

länge innan möss och 
råttor flyttade in – 

och åt upp 
kablarna. 
Det här blev 

en dyr läxa för bil-
tillverkarna eftersom vissa 

fordon fick skador för 20 000 kronor. 

I DE FLESTA FALL löste man problemet 
genom att helt enkelt sätta på en särskild 
tejp som behandlats med ämnet kapsai-
cin, som finns i bland annat superstarka 
chilifrukter. Men i takt med att fordonen 
fylls med allt från ananas och vete till ris 
och kokos ökar också risk att det lockar 
skadedjur. Även om biltillverkarna försö-
ker göra materialen oaptitliga vet ingen 
hur länge effekten sitter i. När fordonet 
ska skrotas om kanske tio år finns risken 
att det smakar bra igen. ❂

Den här orkidén kan snart finnas i moto-
rerna på din arbetsplats.  
Foto: masaki ikeda | Wikipedia 

Orkidén som  
blir extremt 
bra motorolja

Bildelar som består av vete, ananas eller bananer 
kan orsaka stora problem. De ser inte bara ut som  

plast eller tyg utan presenteras också under helt nya  
och lite märkliga produktnamn.  

DU VET NOG HUR du ska sortera olika typer 
av plast. Men snart kommer du att tvingas 
hantera material som ser ut som plast, men 
som egentligen innehåller nedbrytnings-
bara produkter som vete, soja, bambu eller 
majs. 

Något som kommer att göra problemet 
ännu värre är att det finns hundratals små 
och stora företag som skapar nya material 
med helt nya varumärken och produkt-
namn.

Om du till exempel ser en bränsleslang 
som är märkt ”biohydrin” så är den inte 
tillverkad av vanlig plast utan en ny typ av 
bioplast från Toyota. 

I traktorer har man i flera år använt 

paneler och tak av soja som marknadsförs 
som ”Harvest form”. 

ANDRA VARUMÄRKEN som innehåller 
botaniskt material är BioMat, Biotred, 
FibriCard, Naroplastic och Pinatex. 

– Att ta bort de här materialen från 
bilarna är ett stort problem för återvin-
ningsbranschen, sammanfattar Faiz 
Mohammad problemen i boken ”Specialty 
Polymers”. 

Å andra sidan är det här inte ett helt 
nytt problem. 

På 1920-talet lanserade Ford ett materi-
al man kallade Fordite. Det var en mix av 
halm, gummi och kiseldioxid. ❂

Nya produktnamn
kan ge problem
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Halvårsmötet

UPPMANINGEN TILL SBR:S MEDLEMMAR

"Visa att ni är  
miljöarbetare"

SBR:S FÖRBUNDSDIREKTÖR, Michael 
Abraham, kunde hälsa medlemmar i en 
fullsatt lokal välkomna när halvårsmötet 
öppnade. Han betonade det viktiga arbete 
som bildemonterare gör. 

– Ni jobbar för att minska den negativa 
miljöpåverkan som bilen har, alltså är alla 
miljöarbetare.

Michael Abraham tycker att det är något 
som bör synas på företagens webbplatser.

– Att man sedan kan köpa reservdelar 
från den återvunna, miljöhanterade bilen är 
en pluspoäng som alla kunder borde tänka 
på när de går in och söker reservdelar eller 
däck till sina bilar, menar Michael Abra-
ham. 

Under 2019 har BilReturs medlemmar 
erbjudits kostnadsfri hämtning av däck från 
bilar som avregistrerats under 2019. Bakom 
lösningen står Stena Recycling och BIL 

Sweden, i ett projekt där Stena Recycling 
och Redox samarbetar. 

Under hela projektperioden är det kost-
nadsfritt att få däcken upphämtade, dock 
under vissa förutsättningar vad gäller mini-
milastvikter och logistiklösningar. Exem-
pelvis kan det totala antalet upphämtade 
däck hos respektive medlem maximalt 
uppgå till antal avregistrerade bilar under 
2019, det vill säga multiplicerat med fyra.

– Om ni har skrotat 100 bilar blir ni allt-
så av med 400 däck utan någon kostnad, 
säger Michael Abraham. Detta ger en tyd-
lig signal på att bilproducenten tagit sitt 
ansvar när det gäller uttjänta däck på 
ELV-bilen.

TROTS DET HAR INTE särskilt många däck 
levererats från bildemonteringarna, varför 
Michael Abraham uppmanade medlem-

marna att se till att få iväg däcken och inte 
samla dem på hög till sista stund med risk 
för logistikproblem.

– Övriga däck ni fått ta emot i samband 
med att bilen demonteras ska däckprodu-
centen ta emot via sitt system som SDAB 
hanterar, säger han. 

En annan uppmaning till medlemmarna 
var att se över sina kostnader så att det inte 
blir underskott i däckhanteringen. 

– Ta ut en liten miljöavgift som täcker 
exempelvis transportkostnaderna så att de 
uttjänta däcken kommer till korrekt mil-
jöåtervinning. Det ger ett signalvärde som 
visar att ni är miljöarbetare, säger Michael 
Abraham. 

HUR ERSÄTTNINGSMODELLEN ser ut under 
2020 är ännu inte helt klart. 

SBR har drivit – och driver fortfarande – 
däckfrågan. En annan fråga som förbundet 
arbetar med är att få bort de verksamheter 
som inte har registrerat några demonterade 
bilar .

– Alla som har en auktorisation men som 
inte har avregistrerat en enda bil ska egent-
ligen bli av med sin auktorisation. Det är 
kristallklart, sådan är lagen, säger Michael 
Abraham. 

Normalt sett ska auktorisationen gälla i 

Det var stort fokus på utbildning när SBR:s medlemmar 
träffades för halvårsmötet i Jönköping. Utbildning är  
en viktig del för att klara av att hantera nya material 
och tekniker – i en framtid som faktiskt redan är här.  
Flera föreläsare hade bjudits in, och deltagarna bjöds 
på tips och råd att ta med hem till sin egen verksamhet. 
Dessutom fick de en guidning runt om i anläggningarna 
hos Jönköpings Bildemontering.

– Visa att ni är miljöarbetare! Det uppmanar SBR:s 
förbundsdirektör Michael Abraham bilåtervinnare 
och demonterare att göra. Ett sätt är att ta ut en  
miljöavgift på kundfakturan där det är befogat för 
att visa att man arbetar för miljön, ett annat är att 
visa på sin webbplats.
Av Maria Lindén Hjelte
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fem år, därefter får man ansöka om en ny. 
Men registret visar exempelvis att det finns 
en verksamhet som har beviljats auktorisa-
tion till år 2030 utan att några bilar har 
skrotats.

För tio år sedan fanns det 387 företag 
med bilskrotningsauktorisation. Av dem 
hade då 47 inte avregistrerat en enda bil. 

– I dag finns det 293 företag som har 
auktorisation, och av dem är det 19 som 
har noll avregistrerade bilar, säger Michael 
Abraham. Antalet noll har visserligen blivit 
färre men det är fortfarande för mycket. 

Vem som har det egentliga ansvaret för 
att se till auktorisationen tas bort tycks 
dock vara oklart för myndigheterna. SBR 
har skrivit till kommuner och länsstyrelser, 
men så här långt har ingenting hänt i ären-
det. Enligt SBR borde det vara den myn-
dighet som gett auktorisation som även ska 
se till att den dras in.  

ÄVEN I NORGE arbetar man för att få bort 
oseriösa demonterare. Tor Alm, ordförande 
för NBF, Norges Biloppsamleres Forening, 
berättade om arbetet med att få fler bilde-
monterare att bli BD-certifierade. Det är 
ett sätt att få bort oseriösa aktörer från 
marknaden.

– Tidsfristen går ut 1 januari 2020, och 

hittills har 34 företag blivit BD-certifiera-
de, berättar Tor Alm.

BD-certifiering är NBF:s egen certifie-
ring, och utan den mister företagen möjlig-
heten att få fri transport av sina bilar.

ÄVEN ICKE-MEDLEMMAR kan certifieras, 
men då blir det till en högre summa.

– Vi tror att vi kommer att få cirka tio 
nya medlemmar inom kort tack vare detta, 
säger Tor Alm.

Det behövs, för NBF har gått från cirka 
70 medlemmar till 64.

– Det är ingen bra utveckling. Vi vill vara 
fler, men kraven har blivit mycket strängare 
och det gör ju också att några faller ifrån. 
Vi har ju sett samma utveckling i Sverige.

Tor Alm kunde också berätta att NBF 
firar 40-årsjubileum under 2020, något som 
kommer att uppmärksammas vid landsmö-
tet i Bergen 24–25 april.

Michael Abraham passade också på att 
lyfta fram Egaras arbete för branschen. 
Egara är den europeiska bildemonterings-
branschens intresseorganisation, och en 
fråga som nu diskuteras är det nya produ-
centansvaret som man jobbar för att ta 
fram. 

– Ett utkast kommer att finns till hösten 
2020 enligt de uppgifter vi fått, säger 

Michael Abraham. Vad vi kan utläsa av de 
samtal vi haft kommer det till exempel att 
bli hårdare krav på att ta tillbaka en vara 
och återvinna den, men exakt hur det blir 
är inte klart.

EGARA HADE MÖTE i Halmstad tidigare i år 
och både Michael Abraham och SBR:s 
ordförande Carina Hagström Kihlberg vill 
uppmana medlemmarna att ta tillfället i 
akt att delta nästa gång.

– Det kan vara intressant att vara med på 
ett sådant möte, för vi är ändå ganska lika i 
Europa.

Carina Hagström Kihlberg berättade att 
hon nyligen gjort studiebesök hos spanska 
anläggningar.

– De är verkligen hack i häl på oss. Visst 
finns det stora skillnader mellan olika 
demonterare där, men de jag var hos hade 
imponerande anläggningar och deras arbe-
te är väldigt likt det vi gör i våra egna stora 
demonteringar.

– Så gör besök hos anläggningar när ni är 
utomlands, tipsade Carina Hagström Kihl-
berg. Det finns mycket intressant att se.

Det blev inte några nyval i SBR:s styrelse 
denna gång. För övrigt har förbundet 118 
medlemsföretag i  dag, och medlemsavgif-
ten kommer att regleras med prisindex. ❂

SBR:s förbundsdirektör  
Michael Abraham och ord-
förande Carina Hagström 
Kihlberg tillsammans med  
ordförande för det norska 
förbundet, Tor Alm. Båda 
förbunden arbetar oförtru-
tet för att få bort oseriösa 
demonterare. 

» Ni jobbar för  
att minska den 
negativa  
miljöpåverkan 
som bilen har, 
alltså är alla  
miljöarbetare. « 
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Halvårsmötet 

Anders Kling och Beng Öberg talade om framtidens material – som ju redan är här. De 
kan inte nog betona hur viktigt det är med utbildning för att klara alla utmaningar.

Utbildning och gränsöver- 
skridande branschforum är 
de viktigaste faktorerna för 
att kunna möta framtidens 
utmaningar när det gäller 
nya material i bilarna. Det 
betonar Anders Kling och 
Bengt Öberg.
Av Maria Lindén Hjelte

ANDERS KLING OCH BENGT ÖBERG har 
många års erfarenhet i bilbranschen och 
har bland annat hållit i SBR:s och MRF:s 
gemensamma utbildning om tidlistan för 
lackeringsarbeten och plastreparationer. 

De har båda gjort sig kända för att vara 
eldsjälar som med outtröttligt intresse föl-
jer det som sker i en bransch som står inför 
allt större utmaningar. I samband med 
halvårsmötet i Jönköping fanns de båda på 
plats för att berätta om nya material och 
ökande krav, men också om sin syn på hur 
allt detta ska mötas.

–Jag tror inte ni anar vilken stor del ni är 
i motorbranschen. Om vi inte hade haft er 
som tar vara på originalreservdelar som ni 
gör skulle skadebranschen se helt annor-
lunda ut. Vi skulle reparera betydligt färre 
bilar och sälja mycket färre reservdelar. 
Men frågan är om det ser likadant ut i 
framtiden, säger Anders Kling när han rik-
tar sig mot bildemonterarna.

– Det händer enormt mycket. Och 
många av er har ju upptäckt att framtidens 
material redan är här, fortsätter han.

UTMANINGARNA ÄR STORA  både för 
demonterarna, bilverkstäderna och försäk-
ringsbolagen, men också för biltillverkarna. 
Det finns mycket att ta ställning till för att 
kunna kombinera viktiga parametrar som 
exempelvis säkerhet och prestanda med 
effektivitet och miljövänliga drivmedel och 
material, och frågorna är många. Vilka 
säkerhetssystem vi ska ha, vilka drivkällor, 

Utbildning och branschforum 
är nycklarna till framtiden
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vilket bränsle, vilka material och konstruk-
tioner är frågor att brottas med. 

Här är utbildning en viktig nyckel.
– Alla påverkas av det här, betonar 

Anders Kling. Alla behöver vi anpassa han-
teringen av skador, reservdelar och återvin-
ning genom utbildning och information. 
Vi får inte tappa bort det här med utbild-
ning, för den blir så oerhört nödvändig i 
framtiden.

BATTERIERNA GÖR ATT eldrivna bilar och 
hybrider blir allt tyngre, något som måste 
kompenseras när de byggs. Nya, lättare 
material har tagits fram. Men de påverkar 
också möjligheterna till reparationer och 
att återställa konstruktioner. 

Ett exempel är kolfiber, som är ett kom-
positmaterial som är cirka 50 procent lätt-
are än stål och 30 procent lättare än alumi-
nium, samtidigt som det är oerhört starkt. 
Men går det egentligen att laga? 

Anders Kling har gjort egna efterforsk-
ningar och hört sig för i branschen om hur 
det ligger till med reparationerna. 

– Jag har talat med BMW, och de säger 
att vissa skador kan repareras, och det görs 
då på BMW-verkstäder där man har speci-
ell utbildning. Men om det är skador längre 
in i karossen säger man att det inte är repa-
rerbart, berättar Anders Kling.

– Frågan är också om det blir mer 
totalskador, fortsätter han. Försäkrings-
branschen ser ju redan nu att bilarna löses 

in ganska tidigt när de har de här konstruk-
tionerna, eftersom man inte vet vad man 
får eller kan reparera. Och man säger att 
antalet inlösta bilar sannolikt kommer att 
öka.

I och med att nya material redan är här 
innebär både nutid och framtid utmaningar 
för alla i motorbranschen. 

– Försäkringsbranschens tekniker behö-
ver veta lite om mycket, och verkstäderna 
förväntas vara specialiserade och veta 
mycket om allt. Både bilverkstäderna och 
bildemonteringarna kommer att behöva 
anpassas, och personalen utbildas och spe-
cialiseras för att kunna möta de ökande 
kraven, säger Anders Kling. 

– Sedan får vi ju hoppas att de här 
utbildningarna inte blir modellanpassade 
och branschanpassade för specifika bilmär-
ken, utan att man ska kunna gå utbildning-
ar som gäller för alla. För materialen är 
ändå väldigt lika.

Anders Kling samarbetar med Bengt 
Öberg, som i 40 år har arbetat med utbild-
ning för branschen. 

– Jag har sett mycket genom åren när 
man kommer med nya tekniker i bilarna, 
säger han.

DÅ TÄNKER HAN kanske främst på de pro-
blem som uppstår. För alldeles för ofta är det 
så att ”Pelle på verkstaden”, som Bengt 
Öberg säger, inte har en aning om vad han 
har att jobba med. 

Problemet är, menar han, att reparations-
anvisningarna skickas i flera led, från fabri-
ken till generalagenten som lämnar den till 
återförsäljaren. Men den når alltså inte alltid 
fram till Pelle. 

Bengt Öberg påpekar att det handlar om 
att Pelles vardag måste fungera för att få 
lönsamhet i verksamheten. Att de olika 
reparationsanvisningarna då når dem 
som jobbar i verkstaden är alltså  
oerhört viktigt. 

– Det finns företag som går in och hjälper 
till här. Det finns en marknad för detta, för 
företagen vet inte hur de ska få tag på repa-
rationsanvisningarna. Det ser nämligen olika 
ut för olika märken.

Ett sätt att hantera problemet är att göra 
gemensam sak och möta utmaningarna till-
sammans. Bengt Öberg tar Bilplastforum 
som exempel. Det är ett branschforum där 
man diskuterar hur bilplastreparationer ska 
hanteras. Han var själv med och tog initiativ 
till det när plasten gjorde sitt intåg.

– Om vi inte hade tagit tag i det här på 
90-talet hade alla fått olika anvisningar på 
respektive fabrikat. I dag har vi inte det i 
Sverige, utan alla går via det här branschfo-
rumet.

NU HAR MRF tagit initiativ till ett nytt 
forum för att möta utmaningarna med bil-
lackering och olika lackeringsmaterial. 
Tanken är att ledande lackleverantörer ska 
se till att nödvändiga kunskaper kommer 
dem som jobbar på eftermarknaden, det vill 
säga lack- och skadeverkstäder, till del.

Bengt Öberg vill ge demonterings-
branschen något att fundera över. 

– Jag tycker att demonteringsbranschen 
också ska bilda ett slags forum där 
man tillsammans kan möta utma-
ningarna. Där kan diskussionerna 

» Om vi inte hade 
tagit tag i det  
här redan på 
90-talet hade  
alla fått olika 
anvisningar.« 

Krister Thorvaldson kan allt om hur köld-
media och olika gaser i bilen ska hanteras.

Denise Wolle  
och Pontus 

 Lagelius  
berättade  
om Aptors  

tjänster.

→
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Halvårsmötet

handla om utbildning, om vilka krav som 
ställs på branschen och om de nyheter som 
kommer, säger Bengt Öberg.  

– Det ska alltså handla om rent tekniska 
frågor, om utrustning och kvalitet, men ald-
rig om pengar, tillägger han. Det här är 
något som alla i branschen kan hjälpas åt 
med. 

NÅGOT SOM MEDLEMSFÖRETAGEN redan 
i dag kan få hjälp med är lagbevakningen. På 
halvårsmötet bjöd Denise Wolle och Pontus 
Lagelius från Aptor AB på en genomgång 
av de tjänster som Aptor har när det gäller 
ledningssystem för miljö, kvalitet, arbets-
miljö och informationssäkerhet. 

Två nya tillskott i Aptors utbud är utbild-
ning i miljölagstiftning och i lagefterlev-
nadskontroll. Företaget tillhandahåller även 
lagbevakningstjänsten Lagportalen. 

– Företaget måste ska veta vilka lagar och 
krav som gäller för verksamheten, säger 
Denise Wolle.

Lagportalen är ett sätt att få hjälp med 
bevakning av de lagar, förordningar och 
föreskrifter som SBR:s medlemsföretag på 
något sätt berörs av. Det innebär bland 
annat att man får kontinuerliga uppdate-
ringar om eventuella förändringar i lagför-
teckningen, något som annars tar både tid 
och kraft i anspråk att hålla koll på själv.

Sten Boman från SB Cert fanns också på 
plats. SB Cert har tagit fram ett ramavtal för 
SBR:s medlemmar när det gäller bransch-

certifieringar och ISO-certifieringar. 
Det är upp till varje enskilt företag som 

är ISO-certifierat att använda sig av SB 
Certs tjänster, medan alla branschcertifie-
rade bildemonterare får SB Cert som revi-
sionsföretag med förmånliga avtal och pri-
ser. 

– Vi har 400 certifierade kunder i dag och 
vi är fortfarande på tillväxt, säger Sten 
Boman.

HAN BERÄTTADE bland annat om skillna-
derna mellan bransch- och ISO-certifiering.

– Man måste se till att uppfylla alla krav 
som gäller, men man får inte glömma att se 
till kundnyttan, säger han. ISO-certifiering-
en har kanske lite högre status ändå. 

Krister Thorvaldson från Swedluc AB 
hade också bjudits in att berätta om den 
utbildning som hans företag kan stå till 

tjänst med. Det handlar då om AC-tömning 
och hantering av krockkuddar. De teoretiska 
delarna av utbildningarna finns i Utbild-
ningsportalen, medan de praktiska, lärarled-
da delarna hålls med Sweduc. En lärarledd 
utbildning är nämligen nödvändig för att 
kunna få sitt certifikat.

Krister Thorvaldson har varit med genom 
alla turerna när det gäller köldmedia och 
gaser, vilka som varit tillåtna för att sedan 
förbjudas. Nu är det R134a som gäller i 
bilarnas AC.

– För att få tömma gasen R134 måste ni 
ha ett dokumenterat intyg, säger Krister 
Thovaldson. Det är ett personligt intyg som 
gäller livet ut.

Numera räcker det med ett personligt 
intyg. Tidigare krävdes ett kategori 3-cert 
för att få tömma AC-kompressorer. ❂

→

– DET POSITIVA som hela tiden framkom-
mit vid dessa projekt är att plasten som 
finns i den uttjänta bilen håller mycket 
hög kvalitet, säger Michael Abraham, 
SBR:s förbundsdirektör. 

Han framhåller att det mycket väl skulle 
gå att återanvända denna plast, inte minst 

till bilindustrin för nytillverkning av plast-
detaljer till bilen. 

– Den kan också användas till annan 
tillverkning som kräver plast med hög 
kvalitet, säger Michael Abraham. Mil-
jönyttan av att använda återvunnen plast 
skulle därför bli mycket stor om man kun-
de förverkliga detta. 

MEN HELT ENKELT att komma dit är det 
inte.

– Tyvärr står de ekonomiska krafterna 
emot, då det är betydligt mycket billigare 
att använda ny plast än återvunnen. Detta 
beror delvis på att man dubbelbeskattar 
det material som tas från den uttjänta 
bilen, påpekar Michael Abraham.

Orsaken till det är att hela bilen är 
belagd med moms, och när man sedan tar 
ut delar eller material läggs det på moms 
igen. 

– Sedan är det naturligtvis arbetet med 
att demontera plasten och frakta den som 
blir betydande kostnader som måste räk-
nas in, fortsätter han. 

– För att effektivt kunna frakta plasten 
till rimliga kostnader måste man reducera 
volymen så att man kan få upp fraktvikten 
per frakttillfälle. 

Enligt Michael Abraham ligger utma-
ningen i att nyttja återvunnen plast i att få 
miljövärdet att bli större än det ekonomis-
ka, vilket i dag styr mot att man väljer ny 
plast i stället för återvunnen. ❂

"Plasten i ELV-bilen har hög kvalitet"
Sedan 2010 har SBR haft 
flera projekt tillsammans 
med KTH och Chalmers vad 
gäller plasten i bilen och på 
vilket sätt den skulle kunna 
återanvändas och åter- 
vinnas. 

Sten Broman från SB Cert tillsammans med  SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham.  
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Blastbox, verktyget som an-
vänds för att skjuta krockkud-
dar, har fått en ny version. Det 
har blivit enklare att hantera 
och kan dessutom användas 
för att visa att man följer 
bilskrotningsförordningen.

DEN NYA VERSIONEN av Blastbox finns just 
nu ute hos 25 bildemonterare som testar 
verktyget för att systemet ska optimeras.

– Alla vet ju hur mycket det här verktyget 
har förenklat detoneringen av airbags och 
hur enormt mycket tid och pengar det spa-
rar, säger John Axel Forsman, Ådalens Bil-
demontering, som i samband med halvårs-
mötet informerade om det senaste som 
händer i projektet .

Ändå är alltså en ny version på gång, och 
det finns tre anledningar till det, enligt John 
Axel Forsman. I den nya versionen är slad-
darna förbättrade, vilket innebär en klar 
förbättring vid in- och utkoppling av verk-
tyget. Dessutom kan hårdvaran uppdateras 
trådlöst över internet. En ny funktion har 
också införts. Blastbox styrs nu med hjälp 
av en app på en androidenhet. 

I BILSKROTNINGSFÖRORDNINGEN finns en 
lång lista på vad som måste göras när bilen 
ska demonteras.

– Nu har ett vi ett materialhanteringssys-

tem för att kunna visa kommunen vad som 
har gjorts, säger John Axel Forsman.

– Varje gång vi skjuter airbags laddas det 
upp i en databas. Där kan man se hur 
många det handlar om och i vilka bilar som 
det har skjutits. Då kan vi skicka en länk till 
kommunen, som är tillsynsmyndighet, så 
de får en sammanställning över hur många 
bilar vi har skjutit airbags på. Vår informa-
tion kommer inte att spridas, men detta ger 
oss ett verktyg som visar att vi följer 
bilskrotningsförordningen. Det går inte att 
luras. 

Förhoppningen är att det ska leda till att 
mindre seriösa demonterare, som till exem-
pel inte skjuter krockkuddar, måste investe-
ra som de seriösa i branschen gör eller att 
de inte får auktorisation.

– Vi gör det lättare för myndigheterna att 
syna oss, säger John Axel Forsman. Blast-
box 2.0 hjälper oss att hjälpa myndigheter-
na.

Enligt John Axel Forsman finns det stor 
potential för framtiden. 

– Det här verktyget kan fortsätta utveck-
las under lång tid framåt, säger han. ❂

MIKE SCHWARM från Borg Automotive var på 
plats i Jönköping för att informera om företa-
get som är bland de största i Europa när det 
gäller renovering av stommar. 

Under 2018 sålde företaget, som alltså köper 
in, återtillverkar och säljer bilkomponenter 
från demonterade bilar, mer än två miljoner 
delar. 

Huvudkontoret ligger i Danmark, men den 
största delen av de totalt mer än 1 600 anställ-

da finns vid fabriken i Polen. Företaget har 
även verksamheter i Belgien och Storbritan-
nien.

– Det startade som ett enmansföretag 1975, 
med reparationer av elektronik, och har vuxit 
allt sedan dess, berättar Mike Schwarm. 

Borg Automotiv köper in 800 000 enheter 
varje år.

– Vi köper direkt från demonteringar, utan 
mellanhänder, och materialet är aldrig äldre än 
tio år, säger Mike Schwarm.

I dag är Storbritannien den största markna-
den, medan Sverige inte utgör mer än ett par 
procent.

– Men det är något vi vill ändra på, och vi 
tror att vi kommer att växa även här, säger 
Mike Schwarm. ❂

Stomrenovering vill växa i Sverige

"Vi gör det lättare att syna oss"

Mike Schwarm, Borg Automotive, 
hoppas på tillväxt i Sverige. 

John Axel Forsman säger att det finns stor potential fär Blastbox att fortsätta att utveck-
las under lång tid framåt.

Återtillverkning av fordonskom-
ponenter är en växande industri. 
Borg Automotive är ett av de 
företag som expanderar inom 
området.

Mikael Wirström visar hur Blastbox kopplas 
till bilens krockkuddar.
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HALVÅRSMÖTETS DELTAGARE bjöds på en 
omfattande visning av ett familjeföretag 
som nu drivs av andra generationen. 

Alla delades upp i grupper där Magnus 
Wikström, Stefan Wikström och Samuel 
Lindahl var de som guidade runt och visade 
anläggningen. 

De olika stationerna som bilen passerar – 
från det att den kommer in tills den är helt 
demonterad – är anpassade för ett väl fung-
erande flöde.

 – När bilarna först tas om hand ska de 
testas och provköras, berättar Magnus Wik-
ström, som är vd. I miljöbehandlingen drä-
neras de på vätskor och batterierna tas bort. 
På hybridbilarna tas högvoltsbatterierna 
omhand.

All information om bilen dokumenteras 

innan bilarna hamnar på uppställningsplat-
sen i väntan på demontering. 

I demonteringshallen tar man hand om 
större komponenter som glas, dörrar och 
bakluckor, men även motorpaket. Omkring 
15 personer är involverade i arbetet vid de 
tio platserna.

– Vi demonterar 60–70 bilar i veckan, 
säger Magnus Wikström.

Som sluthantering vid demonteringen av 
bilen skjuter man alla airbags i bilen.

– Här klipper vi även av säkerhetsbältena, 
fortsätter han. Det är sådant som är väldigt 
stöldbegärligt, men samtidigt är det ju inget 
vi kan sälja vidare.

I verksamheten finns i dag 48 anställda, 
och totalt demonteras 3 000 bilar per år.

I tvätthallen rengörs alla delar innan de 

tas vidare till inregistrering och inlagring i 
systemet. Varje del förses med etikett och tas 
vidare för fotografering inför försäljningen 
som framför allt sker via företagets webb-
plats.

– Vissa delar plastar vi in för att skydda 
känsliga detaljer, säger Magnus Wikström.

ALLA DETALJER GÅR sedan vidare till olika 
lager och hamnar antingen i pallar, på hyllor 
eller hängs upp i överblickbara rader.

– Vi har cirka 245 000 delar, säger 
Magnus Wikström. Vi säljer cirka 75 000 
delar om året, och det mesta är det bra 
ruljangs på.

Anläggningen är stor. 20 000 kvadratme-
ter härbärgerar lager och produktionsytor. 
Tomten är knappt 157 000 kvadratmeter, 

Halvårsmötet     Jönköpings Bildemontering❂

 JÖNKÖPINGS BILDEMONTERING

Centrum för entusiaster 
från hela världen

JB har en av Sveriges största och modernaste anläggningar 
för bilåtervinning. Men Bäckamarken strax utanför  

Jönköping är också ett viktigt centrum för entusiastiska 
Volvoägare från hela världen. 

Av Maria Lindén Hjelte
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och här ryms även dotterbolaget Ecris med 
lagerhantering av fabriksnya delar. Företaget 
servar bara en enda kund, nämligen Volvo.

– Ecris startade som ett forskningsprojekt, 
berättar Magnus Wikström.

Förutom JB och Volvo var även Stena 
Metall med, och syftet var att möta nya krav 
för bilåtervinning.

Projektet utvecklades till ett framgångs-
rikt företag, och nu renoveras här även 
Volvodelar, vilka sedan fraktas till hela värl-
den. Under samma tak ryms även Genuine 
Classic Parts, en del av företaget som hante-

rar sortimentet av äldre originaldelar till 
Volvobilar. Det innefattar allt från inköp och 
leveransbevakning till lagring, förpackning 
och distribution. I det fallet har Ecris tagit 
över det globala ansvaret från Volvo Cars, 
och har blivit ett viktigt nav för entusiastiska 
Volvoägare från hela världen som kan vända 
sig hit för att hitta delar till modeller som 
inte längre finns i produktion.

– Ecris har också fått i uppdrag av Volvo 
att vara insamlingspunkt för batterier från 
hela Europa. Det innebär att alla batterier 
som byts i V60-modellen, som gått ur pro-

duktion, skickas hit för att renoveras, säger 
Magnus Wikström.

DE RENOVERADE BATTERIERNA går sedan in 
som en produkt i Volvos bytessystem.

– Det är ganska komplicerat att renovera 
den här typen av batteri. Det tar 30–35 tim-
mar per batteri, berättar Magnus Wikström. 

I batteripaketet sitter tio moduler som ska 
plockas ut och konditionstestas. 

– Det kan vara så att det bara är en modul 
som är defekt och de andra perfekta. 
Så då får vi pyssla en del för att få 

Volvoägare  
från hela 

världen vänder 
sig till Ecris när 

de vill ha en 
speciell del till 
bilar av äldre 

modell.

→
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ihop ett batteri med bra effekt, 
säger Magnus Wikström.

När man bytt ut vissa delar, som exem-
pelvis packningar, säkringar och kylrör, ska 
modulerna sättas tillbaka och batteripake-
tet belastningsprovas. Det görs genom att 
köra runt det på en specialbyggd kärra där 
statusen läses ut genom bilen. Slutligen ska 
det paketeras och skickas till Volvo.

– Vi har haft många V60 genom åren i 
och med att vi hanterat Volvos internbilar, 
så vi tycker det är väldigt spännande att 
kunna få omsättning på de här batterierna, 
säger Magnus Wikström.

ECRIS HAR REKRYTERAT två personer som 
kommer att ägna sig åt batterirenove-
ringen, och man har fått order på 50 batte-
ripaket att renovera under nästa år.

Det här med batterier har för övrigt bli-
vit något av företagets grej. Förra året 
invigdes ett effektlager som lagrar solener-
gi med hjälp av högvoltsbatterier från 
krockade bilar – det första i sin sort i Sve-
rige.

I anläggningen finns 145 bilbatterier, 
som egentligen skulle betraktas som för-
brukade, men nu får ett andra liv. Batte-
rierna lagrar solenergi från 944 solceller på 
taket. Om det skulle bli ett strömavbrott 
kan demonteringen få reservkraft nog att 
driva verksamheten i flera timmar. Totalt 
sett kan solenergin hjälpa till att försörja 
företaget med 25 procent av elförbruk-
ningen.

Nästa steg är att försöka lagra energi med 
hjälp av återanvända litium-jonbatterier. ❂

18 NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2019

Halvårsmötet

I Jönköping renoveras batterier för att sedan gå in i Volvos bytessystem. Magnus Wik-
ström, vd för bildemonteringen,  visar den specialbyggda kärran som används för att 
belastningsprova batterierna.

Alla delar tas noga omhand innan de lagerförs. 

→

Känsliga delar plastas in 
för att inte skadas.
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Allbildelar har vunnit priset 
som Årets bildemonterare. 
Carina Hagström Kihlberg 
fick ta emot priset när det för 
första gången delades ut i 
Sverige i samband med 
premiären för Auto Awards 
gala på Cirkus i Stockholm.

AUTO AWARDS, bil- och motorbranschens 
show och prisceremoni, har hållits några år 
i Danmark. Men nu tyckte initiativtagaren 
Sean Fitzgerald Coard att det var dags att 
sprida eventet till Sverige. 

Galan är ett sätt att lyfta fram, hylla och 
uppskatta de aktörer i bil- och motor-
branschen som gör en betydande skillnad 
på ett område där det snabbt sker stora för-
ändringar och där det är nödvändigt med 
kontinuerlig utvärdering och nytänkande. 

Vinnaren i kategorin Årets bildemonte-
rare bedöms utifrån olika parametrar, bland 
annat om företaget är miljöcertifierat, om 
man har en miljöprofil, står för innovation 
och hur företaget har utmärkt sig generellt 
i branschen. I juryn satt SBR:s förbundsdi-
rektör Michael Abraham, och det var också 
han som överlämnade priset till Carina 
Hagström Kihlberg.

– Vi är jätteglada och jättestolta över att få 
det här priset. Vi tycker att vi har jobbat i 
precis den här riktningen, för att förbättra 
oss både vad gäller kvalitet och miljö, och 
det här visar att det har gett resultat, säger 

Carina Hagström Kihlberg.
För ett par år sedan köptes Allbildelar upp 

av Bilia, något som ställt ännu större krav på 
verksamhet.

– De ställer höga krav, men det känns 
positivt för då kan vi fortsätta att förbättra 
oss, säger Carina Hagström Kihlberg.

ÖVRIGA NOMINERADE i samma kategori var 
Bilskrotarna, Atracco, Bilåtervinning i Troll-
hättan AB och Jämtlands Bildemontering.

Flera framstående personer, som själva har 
vunnit stora priser genom åren, presenterade 
via skärm statyetterna i övriga kategorier. 
Hoppryttaren Peder Fredricsson, som bland 
annat har två individuella silvermedaljer från 
OS och guld från EM, presenterade Årets 
familjebil. Världsmästaren i lerduveskytte, 

Stefan Nilsson, presenterade priset för Årets 
marknadsföringskampanj och den trefaldiga 
mästaren i speedway, Nicki Pedersen, pre-
senterade Årets bilmärke.

Samtidigt hölls Auto Arena, som är en 
business-to-business-konferens inom den 
svenska bil- och fordonsbranschen. Den 
vänder sig till alla företag inom bilindu-
strin, från nybilsförsäljare och återförsäljare 
av begagnade bilar till fria och auktorisera-
de verkstäder och leverantörer till bran-
schen. Här hölls till exempel flera föredrag, 
bland annat av infrastrukturminister Tomas 
Eneroth som även delade ut Årets hållbar-
hetspris.

Galan arrangeras av eventavdelningen 
Goodwill Media i Nordic Conzept och 
kommer att hållas årligen. ❂

Årets bildemonterare
Allbildelar
Årets bilmärke
Porsche 
Årets familjebil
Volkswagen T-Cross
Årets miljöbil
Tesla Model 3
Årets tjänstebil
Tesla Model 3

Årets transportbil
Citroën Berlingo Transport
Årets återförsäljare av be-
gagnade bilar
Fordonsbolaget
Årets marknadsföringskam-
panj
Blocket – 90-talsikonen E-Ty-
pe gör comeback i Blockets 
kampanj

Årets leverantör
AD Butik & Bildelar
Årets initiativ
Godkänd bilverkstad – För 
att säkerställa den kvalitet 
som bilägaren har rätt att 
kräva av en bilverkstad har 
MRF och SFVF tagit fram 
Godkänd bilverkstad.

Årets hållbarhetspris
Holmgrens Bil
Årets nybilsförsäljare 
Din Bil
Årets verkstad
Biljouren Åkersberga
Årets besiktningsföretag
Dekra
Årets produkt
KGK – Mobile Eye

HÄR ÄR ALLA VINNARE AV AUTO AWARDS SVERIGE 2019:

AUTO AWARDS 2019

Allbildelar prisades  
som Årets demonterare

Aktuellt

Carina Hagström Kihlberg från Allbildelar fick ta emot priset och SBR:s förbundsdirektör 
Michael Abraham var prisutedlare när Auto Awards hölls i Sverige för första gången.
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Av Maria Lindén Hjelte

DEN HÄR GÅNGEN var platsen SBR:s egen 
adress i Stockholm. Drygt 30 kvinnor, 
varav flera var nya medlemmar i nätverket, 
slöt upp och det var trångt när mattorna 
skulle rullas ut. 

Sara Björklund, som är personlig tränare 
och kostrådgivare, hade satt ihop ett trä-
ningsprogram som höjde pulsen rejält. Det 
var funktionell träning där hela kroppen 
involverades, upplagd som ett tabatapass 
med högintensiva övningar och kort vila 
emellan. 

– Det här passar alla, oavsett vilken nivå 
man är på. Det är fantastiskt när alla kan 
vara med och ändå ta ut sig till max, säger 
Sara Björklund.

Det blev en hel del utmanande övningar 
med bland annat benböj, plankor, burpees 
och armhävningar. Snart hade temperaturen 
stigit ordentligt i lokalen men alla kämpade 
vidare passet igenom.

Efter övningarna på mattorna delade Sara 
Björklund med sig av en del tips för delta-
garna att ta med hem.

– Det här är ett pass som väldigt många av 
er kan göra själva hemma också, säger hon. 

Men hon vill också uppmana alla att våga 
gå in på ett gym, och kanske till och med ta 
hjälp av en personlig tränare om möjligheten 
finns.

Sara Björklund kom hem till Sverige för 
bara något år sedan efter att ha bott utom-
lands i 25 år.

– Och en sak som slagit mig är hur 

Kvinnliga nätverket

TUFFT PASS MED SBR:S KVINNOR 

"Man måste lida 
för sin egen hälsa"

Temperaturen var hög när SBR:s kvinnliga medlem-
mar samlades på den årliga närverksträffen. Tuff 
träning var en del av det som stod på programmet.

Sara Björklund 
körde hårt 
med kvinnliga 
nätverket.
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maniskt allting är när det gäller mat och trä-
ning här i Sverige, säger hon. Vi är väldigt 
stressade. Det finns en hets med träning och 
kost, och de flesta tror säkert på det som står 
i tidningen. Det flesta ser inte ut så i verklig-
heten eller äter som de säger, menar Sara 
Björklund. 

Hon betonar att man aldrig ska träna för 
någon annans skull, utan bara för dig själv.

– Men våga låta hjärtat slå, det måste 
pumpa. Det kallas för att lida och man gör 
det för sin egen hälsa. Yoga och pilates är 
jättebra, men det är inte tillräckligt. Däre-
mot är det jättebra komplement till annan 
träning. Men man måste lida, envisas Sara 
Björklund.

Några genvägar till att må bra, vare sig det 
gäller kost eller träning, finns inte.

– Även när det gäller artros, ländryggspro-
blem eller till och med skador som whiplash 
är det träning som gäller. Det finns inget att 
skylla på om man inte har en allvarlig sjuk-

dom, säger Sara Björklund, och tillägger:
– Vid exempelvis artros är det viktigt att 

träna både fram- och baksida lår, för man 
måste vara stark runt knäleden. Men börja 
alltid med baksidan först, tipsar Sara Björk-
lund. 

FÖR ATT TRÄNINGEN verkligen ska bli av är 
hennes råd att ha en rutin. Att planera och 
verkligen bestämma sig är nummer ett.

– Försök röra på er 2–3 gånger i veckan. 
Det måste inte vara värsta träningspasset, att 
gå är också jättebra. Men även här kan man 
ta ut sig lite, när du går i uppförsbacke ska 
du inte kunna prata med kompisen. 

Hon betonar också hur viktig vardagsträ-
ning är, som att undvika hissen och inte ta 
bilen överallt.

– Man mår ju psykiskt bättre också – och 
man blir smartare, påpekar hon.

Även några kosttips bjöds det på.
– Om man nu vill gå ner i vikt så handlar 

det om att förbränna mer än vad man äter, så 
enkelt är det. Och om ni väljer att göra en 
diet, så välj en som är kontrollerad och god-
känd av Livsmedelsverket, tycker Sara 
Björklund. 

Lagad mat från grunden tycker hon är 
viktigt. Men att unna sig en pizza ibland och 
köpa halvfabrikat när det kniper kan hon 
trots allt gå med på.

– Men då ska det vara ett undantag och 
inte en norm, säger hon. 

DET HON SJÄLV lever efter är att skippa 
kolhydraterna efter lunch.

– Att äta pasta, ris eller potatis till lunch, 
det är okej, säger hon. Men välj en grönsal-
lad till biffen till middagen i stället. Det 
kommer ni långt med. 

Efter träningen följde föredrag, med fokus 
på  laddbara bilar. Kvällen avslutades med 
Ola Salos show på Hamburger Börs.❂
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Det har varit en lite trög start för laddbara bilar på 
den svenska marknaden.

– Men nu tror vi att antalet kommer att öka, och 
det är de här bilarna som ni så småningom kommer 
att få ta hand om, säger Anna Henstedt, miljöansva-
rig på BIL Sweden.

Av Maria Lindén Hjelte

ELBILAR OCH PLUGINHYBRIDER är ett allt-
jämt hett ämne, och det blev mycket dis-
kussioner när Anna Henstedt höll föredrag 
för deltagarna i SBR:s kvinnliga nätverk 
om det senaste när det gäller allt från kli-
matmål och statliga subventioner till 
omhändertagande av elbilar och deras bat-
terier.

– Vi i Sverige vill vara bäst i klassen när 
det gäller klimatmålen, men även i EU 
finns det hårda krav. Från 2021 får bilarna 
till exempel inte släppa ut mer än 95 gram 
koldioxid per kilometer. Det är tuffa krav 
som biltillverkarna måste uppfylla, och gör 

de inte det blir det höga böter. Så här har vi 
en piska, säger Anna Henstedt.

– För att klara de tuffa kraven räcker det 
alltså inte att man fortsätter och skruva på 
de befintliga bensin- eller dieselbilarna. 
Här behövs ny teknik och att personbils-
flottan elektrifieras.

För det måste dock priset på elbilen jäm-

fört med den konventionella bli lägre, och 
Anna Henstedt menar också att det måste 
finns en acceptans hos gemene man när det 
gäller att äga och köra en elbil. Och det 
måste finnas laddmöjligheter.

Diskussionerna har gått höga när det 
gäller denna övergång, på alla plan. Håll-
barheten vid batteritillverkning är en fråga 
där det förutom miljön även kommit att 
handla om såväl etik som moral. Utbudet 
av bilar – att det ska finnas modeller och 
märken som passar varje förares behov – 
har också varit ett problem som stötts, lik-
som tillgången på el i hela landet. 

Hittills har inte särskilt många eldrivna 
bilar landat på den svenska marknaden, 
men på BIL Sweden tror man att det håller 
på att förändras.

– Det finns inte ett särskilt stort antal 

elbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar 
på den svenska marknaden än så länge, 
säger Anna Henstedt. Men vi kan ändå se 
att det 2018 sattes cirka 7 000 nyregistrera-
de rena elbilar och 21 000 pluginhybrider 
på marknaden, och att de siffrorna i okto-
ber i år var 13 000 respektive 18 000 i run-
da tal.

I dag vet man inte med säkerhet hur lång 
livscykeln på exempelvis en elbil är. Snittet 
på en konventionell bil är 17 år, och många 
tror att detsamma kommer att gälla för de 
nya bilarna – men något riktigt svar finns 
alltså inte.

– Men de här bilarna ska ju demonteras 
så småningom. Många av er har redan 
kommit i kontakt med dem, och ni vet ju 

vad som gäller, säger Anna Henstedt.
– När bilen råkat ut för en olycka ska den 

först till verkstad, och det är verkstaden 
som ska oskadliggöra bilen, för det är där 
kunskapen finns.

FÖRST DÄREFTER SKA bilen till demonte-
ring, men som lagstiftningen vad gäller 
ansvarsfrågan ser ut i dag är hela förfaran-
det krångligt. 

– De företag som arbetar med fordon 
med hel eller delvis elektrisk framdrivning, 
och deras personal med relevant utbildning 
och ansvarsområde, har alltid ansvaret för 
att arbetet utförs på ett säkert sätt och att 
gällande föreskrifter och tolkningar följs. 
Man har kommit till den slutsatsen att det 
måste vara en person med rätt utbildning 
som först ger sig i kast med elbilen eller 

Kvinnliga nätverket

STORA UTMANINGAR VÄNTAR DEMONTERARNA

Antalet laddbara bilar 
ökar på marknaden

» De här bilarna ska ju  
demonteras så småningom. « 

Britt-Inger Berg från Berg & Ström hade en 
del nyheter att berätta om företaget och 
Fenix-programmet.
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pluginhybriden, och sedan kan bildemon-
teraren ta sig an bilen, säger Anna Hen-
stedt. 

Men förhoppningsvis är den krångliga 
vägen tillfällig.

– Man vill ta fram generiska utbildningar, 
det vill säga utbildningar som gäller för alla 
märken  och som riktar sig till alla bilde-
monterare. Men på grund av den otydliga 
lagen som vi har kring detta har man inte 
riktigt kommit dit än. 

Representanter från bland annat bilde-
monterare och olika biltillverkare har träffats 
i en arbetsgrupp, men än så länge har det 
inte resulterat i mer än en informationsfilm 
om vad det är som gäller. Hittills är det bara 
Toyota som har kommit så långt att man 
tagit fram en specifik utbildning för demon-
terare som vill handskas med batteriet.

– Men det ligger ju på alla biltillverkare, 
de måste fixa det nu, säger Anna Henstedt. 
Men sedan är det så svettigt för er att ni 
måste lära er om alla märken för att lagen är 
sådan.

Föredraget väckte uppenbarligen många 

tankar hos deltagarna. En fråga, där svaret 
ännu kan vara lite oklart, är vem som egent-
ligen äger batteriet. Annat som diskuterades 
var transporter och brandsäkerhet, elpro-
duktion, hållbarhetsaspekter tillsammans 
med mycket annat. 

– Ja, vår bransch blir allt viktigare för mil-
jön, säger SBR:s förbundsordförande Carina 
Hagström Kihlberg, som också tagit initiati-
vet till att det allt populärare närverket.

HON PASSADE PÅ att informera medlem-
marna om några detaljer, bland annat när 
det gäller köldmediahantering. SBR har ett 
samarbete med RH Återvinning när det 
gäller korrekt hantering av AC-gas från den 
uttjänta bilen. Demonteringsföretaget kan 
hyra och lämna flaskor med köldmedia till 
RH Återvinning. Om AC-gasen är ren kos-
tar det ingenting. För att säkerställa att 
AC-gasen inte är förorenad krävs att man 
gör ett gastestanalys, och för det finns även 
ett avtal med Dometic och Olanders 
Recycling Tools.

Carina Hagström Kihlberg berättade 

även om pågående projekt med Chalmers, 
KTH och IVL, och om senaste nytt i 
Utbildningsportalen. Hon påminde även 
om att om man har frågor finns de flesta 
svaren att hitta på SBR:s webbplats. Där 
finns även kontaktuppgifter till förbundsju-
risten Ulf Stefansson, som kan hjälpa till 
med olika ärenden. 

Britt-Inger Berg presenterade företaget 
Berg & Ström som ständigt är under 
utveckling. Hon nämnde bland annat att 
ägarstrukturen ser lite annorlunda ut i dag 
sedan BEGO och Volvo Cars gått in i 
ägandet, även om det fortfarande är Laga 
som är majoritetsägare. 

– Så vi känner oss starka nu, säger 
Britt-Inger Berg.

Hon berättade också att företaget börjat 
arbetet med att ta fram ett webbprogram 
för Fenix, men att Fenix 5 kommer att leva 
vidare och utvecklas under tiden. Flera nya 
moduler finns eller är på gång, bland annat 
för lagerhantering och statistik. Dessutom 
kommer snart ett nytt program för att skö-
ta hanteringen av stommar. ❂

Anna Henstedt berättade att BIL Sweden tror att antalet 
laddbara bilar kommer att öka rejält redan nästa år.
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250 ÅR 
FÖRSTA BILEN
Den allra första bilen skapades 1770 för den franska armén 
som ett testprojekt. Fordonet vägde mer än två ton och upp-
fanns av Joseph Cugnot för att transportera tunga kanonku-
lor. Bilen gjorde ett antal testturer men var för instabil för 
att kunna köra i oländig terräng. Den här ångmaskinen var 
inget för den som hade bråttom – den klarade bara 7,8 
km/h. Bilen är känd i historieböckerna som ”fardier à 
vapeur” (franska för ”ångbil”) och har funnits på ett museum 
i Paris sedan år 1800.  

125 ÅR 
DIESELMOTORN  
UPPFANNS
Att det var Rudolf Die-
sel som uppfann diesel-
motorn är kanske ingen 
större överraskning – 
hans namn är ju en bra 
ledtråd. Men det tog 
honom många år att 
skapa den perfekta motorn. Redan 1893 ansökte han om 
patent på en variant av dieselmotorn – en version som han 
aldrig fick att fungera ordentligt. Först hösten 1895 skapade 
han en dieselmotor som var både effektiv och pålitlig.   

100 ÅR 
AIRBAGENS FÖDELSE
Det är 100 år sedan två tandläkare, Harold Round och Art-
hur Parrott, fick det första patentet på en airbag. Deras 
hemstad Birming-
ham har till och 
med hedrat dem 
med ett minnesmär-
ke. Men uppfin-
ningen var inte ska-
pad för bilar, utan 
för flygplan. I början 
av 1950-talet skapa-
des en airbag som 
utlöstes av föraren med en spak. Först på 1960-talet kom 
den moderna airbagen där explosiva ämnen används för att 
snabbt fylla krockkudden.    

80 ÅR 
FÖNSTERHISSEN SKAPADES
Många européer missade uppfinningen av den elektriska 
fönsterhissen eftersom den skapades mitt under andra 
världskriget. Den första bilen där föraren slapp veva upp 
sidofönstren kom hösten 1940. Den historiska modellen var 
1941 års Packard 180. De elektriska motorerna skapades 
egentligen inte alls för användning i bildörrarna utan för att 
hissa upp tygtaket i cabbar.  
 

Reportage    Årets jubileer❂

Allt som är värt  
att fira under 2020

Det finns gott om anledningar till att äta tårta under 2020.  
Du kan till exempel fira att bilen faktiskt fyller 250 år,  att airbagen  

100-årsjuilerar eller att Sverige varit medlem i EU i 25 år.   
Här är ett antal uppfinningar, innovationer och händelser  

som fyller jämnt under år 2020. 

Av Mikael Jägerbrand
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PROTOTYP TILL JEEPEN
När staten gör en beställning brukar det vara superbyråkra-
tiskt och långdraget. Men när den amerikanska armén år 

1940 behövde en enkel 
spaningsbil kontaktade 
man alla de stora biltillver-
karna. Tidsramarna var 
skräckinjagande: inom elva 
dagar ville man ha ett eko-
nomiskt bud och en månad 
senare en färdig prototyp. 
Företaget American Ban-
tam skapade den klassiska 

designen på rekordtid genom att använda så mycket stan-
darddelar man kunde plocka från hyllorna. Fem år senare 
hade armén  fått fler än 600 000 bilar levererade. Efter kri-
get lade företaget Willys beslag på varumärket ”Jeep” och 
började tillverka bilar för privatmarknaden.

75 ÅR 
VESPAN BLEV  
LÖSNINGEN
När andra världs-
kriget var över hade 
företaget Piaggio 
problem eftersom 
deras bombflyg-
plansfabrik var för-
störd. 

Att bygga bilar 
var inget alternativ, 
Italiens vägar var i 
för dåligt skick. 
Lösningen: den bil-

liga vespan som skapades hösten 1945 och som patentera-
des våren 1946. 

Den första prototypen var så ful att den aldrig producera-
des. Man tog därför in ingenjören Corradino D’Ascanio 
som skapade den enkla och snygga varianten som erövrat 
världen sedan dess. När ägaren fick se designen utropade 
han: ”Det ser ut som en geting!”. Det var också det italien-
ska namnet för geting, vespa, som man använde för motor-
cykeln.

70 ÅR 

 

FOLKABUSSEN RULLADE FRAM
Den 8 mars 2020 är ett viktigt datum för dig som älskar fol-
kabussen (eller Volkswagen Typ 2 som den heter officiellt). 
Då är det nämligen 70 år sedan den första bilen rullade av 
bandet i fabriken i Wolfsburg. 

Frågan är om folkabussen skulle ha blivit en så stor succé 
om man behållit det planerade namnet ”Bully”. Det stoppa-
des av en tysk traktortillverkare som hade ett liknande 
namn. 

Den sista klassiska VW-bussen rullade ut från en fabrik i 
Brasilien först år 2013. Men om några år kommer en ny 
variant att synas på våra vägar. 

Volkswagen har skapat en futuristisk och elektrisk variant 
som man kallar I.D. Buzz.    

25 ÅR 
FÖRBUD FÖR BLYBENSIN
Det är 25 år sedan blyet försvann från bilbensinen. De för-
sta regleringarna av blytillsatsen infördes redan i början av 
1970-talet och gränserna sänktes sedan allt mer under åren. 

Redan 1977 marknadsförde OK en bensinvariant med 
extra låg blyhalt och 1992 lanserade man helt blyfria Opti-
ma. 

Den 1 mars 1995 infördes totalförbudet här i Sverige. I 
USA finns det många forskare som ser en koppling mellan 
landets blyförbud och en minskad brottslighet sedan mitten 
av 1990-talet. 

SVERIGE EU-MEDLEM
Den 1 januari 2020 är det 
exakt 25 år sedan Sverige 
blev medlem i Europeiska 
unionen – EU. Bara två 
månader tidigare hade 
svenskarna sagt ja till ett 
EU-medlemskap i en 
folkomröstning. 

EU upprättades i 
november 1993 och ersat-
te då Europeiska gemen-
skapen (EG). I EU ingår i 
dag 28 länder. ❂
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I KORTHET  ❂  Världen

Danska plastbacken 
öppen för skidåkning
Från toppen av en förbränningsanläggning i Köpenhamn  
går det utmärkt att kasta sig utför på skidor. Nu har plast- 
backen Copenhill öppnats för allmänheten.

Av Maria Lindén Hjelte

ETT LAND SOM Danmark, vars högsta 
punkt är 170 meter, erbjuder inte så många 
möjligheter till utförsåkning. Inte brukar 
det finnas så värst mycket snö heller. Men 
nyligen invigdes en skidbacke som kommer 
att ha öppet året om.

Copenhill, eller Amager Bakke som 
danskarna säger, ligger ovanpå en förbrän-
ningsanläggning som försörjer 160 000 
hushåll med el och värme. Hit kommer 400 
lastbilslass med avfall varje dag.

Det är den danska arkitekten Bjarke Ing-
els som designat såväl backe som förbrän-
ningsanläggning.

NÅGON SNÖ FINNS det inte i backen. Pla-
nen var i och för sig från början att använda 
snökanoner, men med den höga luftfuktig-
heten och det så pass varma klimatet som 
råder i Danmark kom man på andra tankar. 
Det är i stället en konstbeläggning av plast, 
gjord i Italien, som utgör underlag för skid-
åkningen. Plasten kommer att behöva bytas 
ut efter 5–15 år, beroende på vilken del av 

anläggningen det är. Men då ska den gamla 
plasten ingå i framställningen av den nya i 
ett cirkulärt system gjort med hänsyn till 
miljön.

Copenhill finns i stadsdelen Amager, 
som är en ö, vars östra och norra delar till-
hör Köpenhamn. Backen är 85 meter hög 
och 450 meter lång, och för att ta sig till 
toppen åker man hiss genom själva för-
bränningsanläggningen. Annars finns det 
självklart liftar att ta sig upp med.

Copenhill erbjuder dock en hel del även 
för dem som inte åker skidor. Bland annat 
finns här världens högsta klättervägg, 
löparspår och vandringsled. ❂

SKIDÅKNING OCH KLÄTTRING I OLIKA SVÅRIGHETSGRADER
• Skidbacken är cirka 400 meter, med 
en fallhöjd på 75 meter. Skidbacken be-
står av fyra pister i olika svårighetsgra-
der; två gröna (12–15 procents lutning), 
en grön/blå (15–23 procents lutning) 
och en svart/röd (23–45 procents lut-
ning). 

 

• Det finns rullmattor (”magic carpets”) 
och en knapplift, som transporterar 
skidåkarna till toppen. 
• Man kan springa eller gå uppför den 
670 meter långa trappan. Till löparspå-
ret och vandringsstigarna har man 
hämtat inspiration från de norska och 
svenska fjällen. 

• Utsiktspunkten ligger 85 meter upp.

• Takterrassen och baren finns på 78 
meters höjd. 

• Amager Bakke har världens högsta 
klättervägg. Den är 80 meter, uppde-
lad i fyra pitcher, med svårighetsgra-
der från 5a (lätt) till 8a (riktigt svår). 

Förbrännings-
anläggningen i 

Amager är liksom 
skidanläggning-

en designad 
av den danska 

arkitekten Bjarke 
Ingels. Foto: 

Press/Copenhill

Nu har skidbacken utanför Köpenhamn öppnat för allmänheten. 
Någon snö finns det dock inte att åka på. I stället utgörs underla-
get av plast tillverkad i Italien. Foto: Press/Copenhill

26 NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2019
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Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!

 

Alloljepannor

 

 
 

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

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

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

15 modellerfr 15–1500 kW,

AEROTEMPRAR

fr 13–100 kW
16 modeller

GREKLANDS REGERING tar nya initiativ mot plastavfallet som 
sköljer upp på landets Medelhavsstränder. Det görs bland annat 
med målet att börja förbjuda engångsartiklar av plast redan till 
nästa sommar.

Enligt den grekiske miljöministern Kostis Hatzidakis hamnar 
39 ton plastavfall i havet i Grekland varje dag, och mycket av det 
blir fiskmat.

År 2021 ska flera produkter av engångsplast, som bestick, tall-
rikar, sugrör och bomullspinnar, förbjudas i hela EU. Enligt den 
nya lagen, som klubbades igenom tidigare i år, ska även 90 pro-
cent av plastflaskorna återvinnas år 2029. Lagom till år 2030 ska 
även 30 procent av flaskorna vara tillverkade av återvunnet 
material.

Men Grekland vill alltså ligga i framkant med ett delvis stopp 
redan i juni 2020.

Grekland ligger annars efter övriga EU när det gäller sopåter-
vinning, särskilt av plast. ❂

Grekland tar krafttag för miljön
Plastavfall som spolas upp på Medelhavets 
stränder är ett stort problem. Grekland tar 
krafttag och vill börja förbjuda engångs- 
artiklar av plast redan till sommaren. 

Nu har skidbacken utanför Köpenhamn öppnat för allmänheten. 
Någon snö finns det dock inte att åka på. I stället utgörs underla-
get av plast tillverkad i Italien. Foto: Press/Copenhill

BUTIKERNAS PLASTKASSAR kommer sannolikt att kosta upp till 
sju kronor från maj nästa år. Regeringen har beslutat om en skatt 
på tre kronor per plastbärkasse med målet att minska använd-
ningen av dem. De tunnare plastpåsarna som används till frukt 
och grönt ska kosta 30 öre.

Men österrikarna har valt att gå längre. Från och med januari 
2020 får inte fler plastpåsar säljas. 

Även danskarna är strängare, och förbjuder från årsskiftet de 
tunnare plastpåsarna, dock med en övergångsperiod på sex 
månader. ❂

Tuffare ton mot plastpåsar 
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Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, MiLjöAnsvAriG

Älska ditt fordon  
och värna om miljön.

Vi har begagnade fordonsdelar till rätt pris och med garanti!

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

SVERIGES RADIO HAR i en serie avsnitt 
under rubriken Prylarnas pris bland annat 
granskat bilbranschens hantering av pro-
ducentansvaret. En del av er kanske hörde 
ett radioinslag den 10 oktober, där Sveri-
ges Radio ifrågasätter om branschen upp-
fyller återvinningskravet och menar att 
plast i bilarna inte materialåtervinns.

I dag går största delen av plasten till 
förbränning för att skapa energi. Det är 
riktigt att nästan ingen del av plasten 
materialåtervinns. Det har under några år 
pågått projekt för att försöka få till stånd 
mer materialåtervinning av plast. Som 
tidigare skrivits om i tidningen Nordisk 
bilåtervinning pågår just nu ett projekt 
tillsammans med IVL och Chalmers för 
att försöka få igång marknaden för 
återvunnen plast.

I RADIOINSLAGET PÅSTÅS också att rest-
material från återvinningen inte får 
användas som material för att täcka depo-
nier. Denna fråga har nu Naturvårdsverket 

gått igenom, och man slår fast att enligt 
ELV-direktivet får man räkna material 
som konstruktionsmaterial, och detta får 
användas för att täcka deponier som 
materialåtervinning. Däremot är 
avfallslagstiftningen strängare. Under de 
närmsta åren, då ELV-direktivet ses över, 
kan vi mycket väl få se en skärpning av 
ELV-lagstiftningen och att den kommer 
närma sig avfallslagstiftningen. 

VAD SOM KAN RÄKNAS som materialåter-
vinning framgår av ELV-direktivet, se 
direktiv 2000/53/EU, artikel 2.7: ”Materi-
alåtervinning: upparbetning i en produk-
tionsprocess av avfallsmaterial i samma 
syfte som det ursprungliga eller i andra syf-
ten, undantaget energiutvinning; med 
energiutvinning förstås användning av 
brännbart avfall som ett sätt att generera 
energi genom direkt förbränning, med eller 
utan annat avfall men med återvinning av 
värmen”.

Detta ska inte förväxlas med definitio-

nen av materialåtervinning i avfallsdirekti-
vet 2008/98/EG där ”upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 
eller fyllmaterial inte definieras som mate-
rialåtervinning.”

Det innebär att när man ska räkna ut hur 
stor andel av bilarna som (enligt ELV-di-
rektivet) materialåtervinns får man även 
räkna in fines, det vill säga restprodukter 
som omarbetats till konstruktionsmaterial, 
vilket används för att täcka deponier.

I den vägledning som kommissionen 
gett ut framgår det tydligt att det är skriv-
ningen i ELV-direktivet som ska tillämpas 
och inte den i avfallsdirektivet. Nu har allt-
så även Naturvårdsverket gett BIL Sweden 
ett utlåtande om att det är så man ska tolka 
lagstiftningen.

JAG VILL OCKSÅ passa på att meddela att 
Åsa Ekengren, som varit ansvarig för rap-
porteringssystemet här på BIL Sweden, 
har slutat. BIL Sweden kommer söka 
efterträdare till Åsa. ❂

Förhoppningar om mer  
plast till materialåtervinning
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NBÅ nr 4 2019 _tryck.indd   28 2019-12-02   17:03



FÖR FEM ÅR sedan stod vi inför ökade 
krav på materialåtervinning. Vi närmade 
oss 2015, då uttjänta bilar skulle återvin-
nas till 95 procent. Vi såg att medlem-
marna i Bilretur skulle ha en viktig fördel 
av att delta i samarbetet för att nå åter-
vinningsmålet, där kvalitet och miljö var 
frågor som stod i fokus. 

Det skulle krävas en fortsatt utveckling 
av processerna både hos oss i Stena 
Recycling och hos medlemmarna i Bilre-
tur för att säkerställa att vi skulle nå 
målen. Vi beskrev det då som att den som 
är medlem i Bilretur och uppfyller sina 
krav i samarbetet ska kunna känna sig 
trygg i att delta i ett nätverk som samspe-
lar för att uppnå målen.

I dag, fem år senare, kan vi konstatera 
att vi har nått upp till den målbilden som 
vi då såg framför oss.  
I samarbete har vi drivit många utveck-
lingsprojekt som bidragit till bättre kvali-
tet i processerna. 

Från Stena Recyclings sida har vi 

omvandlat en 75 000 kvadratmeter indu-
strilokal, tidigare använd för Pilkingtons 

planglastillverkning, till en av Europas 
absolut främsta återvinningsanläggning-
ar. Inledningsvis funderade vi på om vi 
skulle hyra ut delar av lokalerna, men 
i dag finns det inte längre utrymme för 
sådana funderingar. 

HELA FASTIGHETEN ÄR nu fullt utnyttjad. 
De senaste investeringarna har handlat 
om nya processer för plaståtervinning, 
återvinning av litiumjonbatterier från el- 

och hybridbilar samt för kabelåtervin-
ning. 

Ser vi enbart till bilåtervinningen inne-
bär det här att vi nu återvinner 95 pro-
cent av materialet från bilarna. 

Vi är dock inte nöjda med det. Det 
kommer att behövas en ständig utveck-
ling av processerna och av samarbetet 
tillsammans med medlemmarna i Bilre-
tur för att vi ska klara av att återvinna 95 
procent av materialet även från de bilar 
som i dag sätts på marknaden. 

DET ÄR ÄNDÅ med stolthet vi kan konsta-
tera att vi är mycket väl rustade för fram-
tiden med de investeringar som är gjorda 
och med samarbetet som vi har med när-
mare 100 miljöcertifierade medlemmar i 
Bilretur.

Med det vill vi på Stena Recycling 
tacka alla kunder, samarbetspartners och 
läsare för i år och passa på att önska en 
riktigt god jul och ett gott nytt hållbart 
2020! ❂

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, brAnsCHAnsvAriG eLv

Vimmerby Bildemontering hade en växellösning som var under 
all kritik. Samtalen kom inte fram och de tappade kunder.
Vi ville ha en effektiv växel med moderna funktioner som var lätt för alla att 
använda. Tack vare Weblinks växel hittade vi en lösning som passar oss.  
Dessutom har Weblink bra personal, support och ett bra pris som vi kände 
var rätt för oss.
 
Vi fick kontakt med Henrik som var suverän och hade stort tålamod med 
oss då vi var väldigt upptagna med verksamheten samtidigt som vi skulle 
genomföra växelbytet. Övergången gick över förväntan. Vi såg framför oss ett 

Gör som Vimmerby Bildemontering, Ring med Weblink!
längre stillestånd men det var klart på ett par minuter. Servicekillen på plats 
var kvar så länge som vi behövde för att göra korrigeringar och hjälpa oss 
med användandet.

Vi är väldigt nöjda, både med samtalen och statistiken man kan få ut och 
skulle gärna rekommendera andra till att kolla på Weblinks lösning. 
 
Vill du komma i kontakt med Weblink kontakta  
Henrik Lindblom på henrik@weblink.se 
Välkomna!

» Idag kan vi  
konstatera att  
vi nått upp till  

målbilden vi såg 
framför oss « 

Allt mer material från 
bilarna kan återvinnas
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LITIUMJONBATTERIER KAN laddas 
snabbare om de värms upp till 60 grader.

Det har forskare i USA visat genom 
att utveckla en ny metod. Efter bara tio 
minuters laddning har man uppnått 
uppemot 500 kilometers räckvidd utan 
att batteriet tagit skada. 

Tidigare har det visat sig att batterier 
tar skada om de laddas vid temperaturer 
på 60 grader eller högre. 

Bakom de nya resultaten finns ett van-
ligt litiumjonbatteri som försetts med en 
tunn nickelfilm som värmer upp batteriet 
vid laddning. 

När batteripaketet har laddats kyls det 
snabbt ner för att undvika att litiumet 
bildar dendriter, vilket är ett slags utväx-
ter på anoden. Det är detta som annars 
kan orsaka kortslutning och bränder eller 
på annat sätt skada batteriet. 

Enligt forskarna vid Penn State Uni-
versity kan man göra detta i 2 500 ladd-
cykler, vilket motsvarar en körsträcka på 
800 000 kilometer, utan att batteriet tar 
stryk. ❂

Sex av tio bilister tror att 
batteritillverkningen inte är 
hållbar för miljön. De ser det 
som ett hinder i valet att 
köpa en ren elbil.

DET VISARE EN undersökning som analys-
företaget Mejsel gjort på uppdrag av 
elbilsmässan eCarExpo, som arrangeras för 
fjärde året, nyligen på Svenska Mässan i 
Göteborg och i februari på Friends arena i 
Stockholm.

Undersökningen har gjorts för tredje 
året i rad, och det är 1 503 svenska bilister 
mellan 20 och 65 år, jämnt fördelat mellan 
män och kvinnor över hela Sverige, som 
har svarat på enkäten som handlar om 
bilisters inställning till elbilar och laddhy-
brider. Tidigare resultat har visat att oron 
för räckvidd och höga priser varit mest 
avskräckande när det handlar om att över-
gå till eldrift. Detta gäller visserligen fort-
farande, men nu har det alltså visat sig att 
den senaste tidens larmrapporter om föro-
reningar och dåliga arbetsförhållanden vid 

utvinning av de mineraler som behövs till 
batteriframställning har stor påverkan på 
bilköparnas beslut. På frågan ”Vad hindrar 
dig från att köpa en ren elbil idag?” svarade 
nämligen 57 procent att batteritillverk-
ningen inte är hållbar för miljön. 

ÄVEN BATTERIERNAS livslängd i elbilar är 
en faktor som de tillfrågade bilisterna kän-
ner oro för. Det angav 47 procent av de 
tillfrågade. Enligt eCarExpo bevisas ofta 
motsatsen i dag, exempelvis med elbilar 
som har rullat mer än 3  000 mil utan bat-
teribyte, och man menar att det är tydligt 
att bilköparna behöver mer information 
för att bli övertygade om hållbarheten 
innan elbilarna kan göra sitt genombrott 
på marknaden.

– Batteriet är elbilens kärna och hållbar-
hetsfrågorna har självklart kommit i fokus, 
inte minst sedan det har blivit klart att 
Sverige kommer att bli en viktig spelare 
när det gäller tillverkning av batterier, 
säger Gunnar Dackevall, som är initiativ-
tagare till elbilsmässan eCarExpo, i ett 
pressmeddelande. ❂

Oro för batteriernas  
miljöpåverkan hinder 
vid köp av elbil

SMÖRPAPPER KAN vara en viktig del i 
våra framtida batterier.

Forskare vid Mittuniversitetet i Sunds-
vall har tagit fram ett nytt batteri som 
kan användas för energilagring i stor ska-
la. Batteriet består främst av vad som kan 
liknas vid vanligt smörpapper som 
bestrukits med grafén, vilket till stora 
delar har samma egenskaper och upp-
byggnad som grafit. Tillsammans med 
bindemedlet nanocellulosa får det egen-
skapen att det kan lagra energi. 

Med den nya tekniken ska man kunna 
effektivisera batterierna till elbilar. 

Man har också intresserat sig för de så 
kallade superbatterierna – superkonden-
satorer – som ska vara nyckeln i över-
gången från fossila till förnyelsebara 
energikällor. 

Det superbatteri som Mittuniversitetet 
utvecklar klarar en kapacitet som mot-
svarar 70 procent av den bästa kända lag-
ringskapaciteten och dessutom till en 
tiondel av kostnaden. ❂

Många tvekar när det gäller att gå över till ren elbil. Batteritillverkningens inverkan på 
miljön verkar avskräckande. Foto: Adobe Stock

Uppvärmning 
kortar laddtiden

Smörpapper 
i nya batterier

I KORTHET  ❂  Batterier
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Fordonsbranschen är 
på väg in i en ny värld
FORDONSBRÄNDER ÄR ETT återkom-
mande problem i samhället, och brandin-
cidenter sker oroväckande frekvent. Cirka 
5 000 bilbränder sker varje år i Sverige. 
Av alla fordonsbränder utgörs endast en 
handfull av elfordon. Vid olyckstillbud 
kan man ställas inför okända brandrisker, 
till exempel med el- och hybridfordon, 
som använder stora volymer li-jonbatte-
rier för energilagring. 

Kunskapen och forskningen som rör 
elfordon och krockskador är låga inom 
EU, dock ligger Sverige i framkant. För-
utom hot mot personsäkerheten och sto-
ra samhällskostnader riskerar bränder 
med elfordon att fördröja övergången till 
förnyelsebara bränslen. Ökad användning 
av undermarksanläggningar ställer högre 
krav på hanteringen av fordonsrelaterade 
brandrisker på grund av de stora konse-
kvenser som brand i en tunnel eller 
bussterminal under mark kan medföra. 
Fordonsverkstäder omfattas av rapporten, 
och därför är det en stark rekommenda-
tion att alla på skadeverkstaden läser 

rekommendationerna. I Sverige utför vi 
cirka 600 000 skadereparationer, och då 
är riskerna större för en olycka eftersom 
batteriet kan vara skadat. 

En viktig säkerhetsaspekt med li-jon-
batterier är att de endast är stabila inom 
exempelvis ett begränsat temperatur- och 
spänningsfönsterintervall. Faktorer som 
kan skapa instabilitet och så kallad ter-
misk rusning inkluderar bland annat 
överladdning, djupurladdning, mekaniskt 
våld, uppvärmning och kortslutning. 
Därför är jag glad att vi deltog i 
RISE-projektet eftersom det leder till att 
SFVF har unika kunskaper om elfordon. 
Det finns några som tror att Elsäkerhets-
verket är inblandade, men de är det först 
när batteriet är demonterat ur fordonet.  

DET SOM JAG tycker är lite läskigt om det 
börjar brinna i ett krockskadat fordon är 
att elektrolyten i li-jonbatterier är bränn-
bar, och till viss del är branden även själv-
försörjande på syre. Dessutom är det van-
ligt med gnistbildning vid intern kort-

slutning som antänder den gas som 
bildas. I vissa fall ges råd för vilka släck-
medel som bör användas, men dessa råd 
motsäger ibland varandra. Osäkerhet 
råder således om vilken typ av släcksys-
tem eller släckmedel som är lämplig.

PROJEKTET HAR STUDERAT risker såväl i 
samband med drift som vid laddning, 
samt tagit fram rutiner för hur skadade 
elfordon och batterier ska hanteras. Syf-
tet med rekommendationerna är att 
skapa större förtroende för fordonsindu-
strin överlag genom minskad risk för all-
varliga bränder.

Rekommendationerna bör läsas av 
många då de omfattar allt från att ladda 
fordonen till reparationer på skadeverk-
stan.

Rekommendationerna hittar du här: 
https://www.fordonsverkstader.se/
wp-content/uploads/2019/10/Informa-
tion-och-rekommendationer-Elfordon.
pdf. ❂

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

0707-48 2575
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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 på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70 eller maila till info@sbrservice.se,  
så besvarar vi frågorna.

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

ALINGSÅS BILDELAR AB

God Jul &
Gott Nytt År
önskar
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God Jul 
& 

Gott Nytt År
önskar d
d
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EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

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

God Jul
önskar vi på

AB ARONS
BILDEMONTERING

Tel. 040-94 35 05/94 46 60

ÖNSKAR ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL

BILDELAR Falkenberg

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

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

www.waltersbil.sewww.waltersbil.se
önskar

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

God Jul

Glad Sommar
önskar

God Jul
 
Gott Nytt År
      önskar

När du vill 
värna om 
miljön...

019 - 670 12 00

ISO 14001
Certifierad

God Jul

Från oss alla 
till er alla!

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

+47 918 12 331www.olanders.nu

DINA FÖRDELAR
➡ Mobil

➡ Klarar R1234yf & R134a

➡ Säker fyllning på gasflaska

➡ Gasen filtreras

➡ Kompakt design

➡ Enkel att hantera

➡ Inbyggd våg

➡ Kraftigt sug
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Nytt från      Danmark

"Men tanken er fin"

DE DANSKE AUTOGENBRUGERE har bes-
temt en fremtid for sig. Sådan må man 
konkludere på en analyse, som konsulent-
firmaet NectarCph har udført for Dansk 
Autogenbrug henover 2019. Både forbru-
gerne, værkstederne og forsikringsselska-
berne møder som udgangspunkt autogen-
brugerne med velvilje, og kunne nogle 
enkelte knaster ryddes af vejen, ville gen-

brugerne kunne øge deres markedsandel; 
ikke mindst i lyset af tidens store fokus på 
miljø og bæredygtighed.

83 forbrugere medvirkede i en 
online-undersøgelse i sommer. De svarede 
på spørgsmål om kendskab, holdninger og 
erfaringer med autogenbrug. Grundlæg-
gende er forbrugerne en smule usikre på 
kvalitet og garantiforhold, og så efterspør-
ger de bedre mulighed for at søge på brugte 
dele på nettet. Herudover spiller det en stor 
rolle, hvad deres værksted anbefaler. Men 
idéen om genbrug er god, siger et stort fler-
tal: ”Godt for miljøet og prisen!” lyder en 
typisk kommentar.

UNDERSØGELSEN BYGGER HERUDOVER på 
interviews med et uafhængigt værksted, 
der har specialiseret sig i forsikringsskaber, 
et mærkeværksted og et forsikringsselskab.

Også her mærkes en positiv tilgang til 
autogenbrug som begreb. Men genbru-
gerne må blive bedre til at beskrive deres 
kvalitet, og ligesom forbrugerne savner 
både værksteder og forsikringsselskab nem-
mere søgemuligheder. Det er simpelt hen 

en barriere, at autogenbrugernes handels-
portaler og Autotaks ikke spiller sammen. 
Der sukkes også over, at leveringstiden 
sjældent kan konkurrere med levering af 
nye dele. Ud over at mærkeværkstedet – 
selvsagt – helst sælger egne, originale dele, 
så er det også et spørgsmål om convenience: 
Det er nu en gang lettere at række armen 
ud efter en del på eget lager eller bestille en 
ny fra importøren. Det opleves også, at 
prisforskellen på brugte og nye dele er for 
lille. Det er skidt for værkstedernes mulig-
hed for at opnå en tilfredsstillende avance.

Bag NectarCPH står Xenia Nedergaard, 
der bistår DAG i foreningens igangvæ-
rende strategiarbejde:

»Jeg synes, jeg har mærket en positiv 
stemning omkring autogenbrug, særligt 
blandt forbrugerne. Værksteder og forsik-
ringsselskaber oplever dog, at den oplevede 
kvalitet af de brugte dele ikke altid lever op 
til det forventede, og især hos forsikrings-
selskabet efterlystes der et bedre samspil 
mellem handelsportalerne og Autotaks. Og 
så kan leveringstiden være en barriere,« 
konstaterer Xenia Nedergaard. ❂

I 2015 VEDTOG det danske Folketing, at 
skrotningsattesten skulle være digital. Det 
bliver til virkelighed fra næste år.

Fra og med den 2. januar 2020 bliver 
skrotningsattesten udbetalingen af skrot-
ningsgodtgørelsen. Det oplyser Dansk Pro-
ducentsansvars System (DPA-System), der 
har arbejdet på IT-løsningen bag igennem 
de seneste tre år. DPA er en non-profitor-
ganisation, der driver det danske, nationale 
producentansvarsregister og varetager pro-
ducentansvaret for en række brancher.

Noget af det bedste ved den digitale 
skrotningsattest er, at det er slut med øko-
nomiske mellemværender mellem autogen-
bruger og afmelder. Skrotningsgodtgørel-
sen udbetales til afmelderens såkaldte 
NemKonto (en bankkonto, som hver bor-

ger har registreret hos det offentlige). Der-
med slipper autogenbrugerne for at agere 
bank for Miljøordningen, hvilket især har 
generet, når bilerne er blevet afleveret uden 
sidste ejers registreringsattest, og autogen-
brugerne har valgt at være så venlige at 
udbetale skrotningspræmien forlods.

Hvis forbrugeren – afmelderen – alligevel 
bare møder op hos autogenbrugeren, så kan 
systemet også tilgås herfra.

DEN DIGITALE skrotningsattest har været 
undervejs i mere end fire år. Samtidig med 
overflytningen af Miljøordning for Biler 
fra Bilimportørerne til DPA-System i 
2015 blev det lovfæstet at digitalisere 
skrotningsforløbet – fra udfyldelse af 
skrotningsattest til udbetaling af skrot-

ningsgodtgørelse. I 2016 kunne 
DPA-System præsentere en prototype for 
branchen, og den vakte bifald både blandt 
autogenbrugere og bilejere.

Blandt udfordringerne gennem udvik-
lingsforløbet har været, at løsningen forud-
satte, at flere offentlige systemer kunne tale 
sammen på tværs af flere myndighedsom-
råder. Under udviklingsarbejdet har udvik-
lerne bag IT-løsningen sparret med et 
antal autogenbrugsvirksomheder både i og 
uden for Dansk Autogenbrug. Desuden 
har Dansk Autogenbrug været repræsen-
teret i det såkaldte Advisory Board, der 
har fungeret som følgegruppe for udvik-
lerne og DPA System. Også Advisory 
Board’et tilsluttede sig den viste proto-
type.❂

JBØRGE MADSEN
direktOr, dAnsk AutOGenbruk

Skrotning i cyberspace fra 1. januar

De danske forbrugere 
synes principielt godt om 
tanken om genbrug, men 
er usikre på pris og kvali-
tet. DAG offentliggør ana-
lyse om de danske auto-
genbrugeres omdømme 
blandt forbrugere, værk-
steder og forsikringssel-
skaber. 

Af Adam Pade
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Nytt från        Norge

JAN MOLBERG
GenerALsekretAer nbf

Nye medlemmer av NBF
NBF GJENNOMFØRTE SIN årlige fagkonfe-
ranse i Kristiansand 25. og 26. oktober. Det 
var mange interessante kursinnslag på kon-
feransen. Kurset i fremtidig markedsføring 
som ble holdt av Brage Bang vakte stor 
begeistring. 

Vi besøkte bedriften Bjarne Johansen i 
Kristiansand. Dette må sies å være en av de 
mest moderne og best utviklede Bildemon-
tering-bedrifter vi har i Norge. Bedriften 
ble også tildelt BD sertifiseringsbeviset. (Se 
bilder).

En ny medlemsbedrift Sædberg Metal 
AS ble tatt opp i NBF og fikk sertifisering.

Åtte bedrifter er nå i prosess for å bli 
medlemmer av NBF.

AUTO RETURS direktør Erik Andresen 
holdt et innlegg. Han poengterte viktighe-
ten av at alle bedrifter nå gjennomgår en 
sertifiseringsprosess, BD sertifisering eller 
ISO. Dette vil på sikt høyne standarden og 
tilliten til bransjen. Pr. 1. november 2019 er 
40 NBF bedrifter BD sertifisert og 6 
bedrifter ISO sertifisert. Tre bedrifter har 
meldt at de benytter seg av Bilgjenvinnings 
egen sertifisering. Vi gjenstår med 11 
bedrifter, fristen er 1. januar 2020. 

En representant for utdanningskontoret 
på Vestlandet holdt et interessant innlegg 

om lærlingeordningen for bransjen. Dette 
har allerede ført til aktivitet for å etablere 
lærlingeplasser for bransjen.

TIDLIG HØST 2019 startet arbeidet med å 
etablere sikre rutiner for tilbakekalte biler 
som har deler med sikkerhetsrisiko. Bil-
bransjen i Norge har ikke tidligere hatt løs-
ninger for å varsle bil-demonteringsbedrif-
ter om biler som har kritiske og farlige sik-
ker hets deler. Saken som utløste dette var 
den såkalte airbags-saken med airbager fra 
Takata. NBF sammen med bilimportørene 

og datagruppene innen bransjen i Norge 
har nå etablert et samarbeid som skal føre 
til at alle som vraker biler får varsel om at 
bilen har kritiske tilbakekalte deler. 

NBF har inngått et samarbeid med fir-
maet Steinar Hellstrøm AS for gjennomfø-
ring av såkalte trinn 1 demonteringskurser 
for el – biler, dagskurser. Det planlegges ett 
kurs i desember 2019 og neste kurs i januar 
2020.

NBF sekretariatet. ❂

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER
 • NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper,  

kjøp av forsikringsbiler.
 • Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.
 • Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.  

Fordelsgruppen Norge.
 • Levering av katalysatorer gjennom NBFs Servicekontor. De 

beste priser, fritt avhentet, oppgjør med en gang.
 • Tilgang på juridisk assistanse gjennom NBF og NHO.
 • Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF database.
 • Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.
 • Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom Trønder Energi.
 • Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.

 • I tillegg oppdateringer fra sekretariatet og mulighet  
til å delta på kurser og konferanser.

Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å  
klikke på samarbeidspartenes logoer på vår nettside. Linker til 
de forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.
 
Interesse i medlemskap i NBF, Norges Biloppsamleres forening. 
www.biloppsamlerne.com 

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

Ny medlemsbedrift i NBF Sædberg Metall as. 
Tildeling av BD sertifiseringsbevis. Fra venstre 
Flemming Engh styreleder Tor Alm og daglig leder 
Richard Paslowski.

Terje Myrene fra Bjarne Johansen 
mottar BD sertifiseringsbeviset fra 
styreleder Tor Alm.

NBÅ nr 4 2019 _tryck.indd   35 2019-12-02   17:03



Norge

Helt siden 1977 har de tatt imot bilvrak på Steinsland Nærings-
park i Sandeid. I dag er Kaldheims Bildeler as en moderne 
biloppsamlingsplass som tar imot 1500 kjøretøy per år. De har 
hatt en positiv vekst gjennom alle år, og senest i våres utvidet de 
arealet sitt med 3500 m2 og disponerer nå et område på nær 12 
mål. 

– I år har vi allerede fått inn over 10 prosent flere vrak enn i 

fjor, og 250 av disse er kollisjonsskadde biler vi kjøper fra forsik-
ringsselskaper. Det er delene fra disse bilene vi lever av. Fra før-
ste januar 2018 kom det ny ordning med vrakpant som gjør at vi 
i dag også tar imot campingvogner, mopeder og motorsykler, 
sier daglig leder Leiv Magne Larsen. Han startet selskapet sam-
men med Per Kaldheim i 1983. 

Populært med selvplukk
De 7 ansatte har travle dager, med henvendelser om bildeler fra 
hele landet. Innimellom sendes deler ut av landet, og en kunde 
fra Russland har gjort flere bestillinger. 

– Vi sender ut 4000 pakker i året, med alt fra små brytere til 
større dører. Rundt 30 prosent av omsetningen vår kommer fra 
kunder på Haugalandet og innover mot Hardanger. I vår åpnet 
vi en egen avdeling hvor kundene selv kan komme og plukke 
deler fra 100-150 biler. Dette har vært et populært tiltak, hvor 
kundene selv skrur med eget, medbrakt verktøy. For oss er det 
kjekt å treffe kundene ansikt til ansikt, og vi er behjelpelige med 
å løfte ut tyngre deler. Hele veien bytter vi ut bilene her, så det 
alltid er noe å finne, sier Larsen. 

Foran i utviklingen 
Det tradisjonsrike firmaet har klart å tilpasse seg utviklingen, og 
ligget foran konkurrentene på mange felt. De gamle papirkarto-
tekene er forsvunnet til fordel for et moderne datasystem, hvor 
alle delene blir presentert med bilder og god informasjon. Alt 
blir lagt ut på hjemmesiden og to nasjonale databaser.

– Mandags morgen er det ikke uvanlig at vi må behandle 
50-60 nettbestillinger. Vi er opptatt av at kundene skal få de 
rette delene, og hjelper til hvis noe er feil. 

Det stilles stadig strengere krav til bilopphoggerne, men her 
har bedriften i Sandeid vært en foregangsbedrift. 

– Det stilles stadig nye krav, men vi har så langt ligget foran 
utviklingen. Allerede i 2018 ble vi sertifisert etter en ny bran-
sjestandard som skal være gjeldende fra neste år. Dette gjelder 
rutiner i forhold til utstyr, sikkerhet for de ansatte og den miljø-
messige siden. Det stilles krav om at 95 prosent av bilen skal gå 
til gjenvinning og gjenbruk, mens bransjen er oppe i 97 prosent. 
Vi sjekkes jevnlig i forhold til utslipp, og til og med vannet som 
renner ut fra området testes. I en tid med stort fokus på miljø-
vern, skapes det mye goodwill for jobben vi gjør, sier Leiv 
Magne Larsen stolt. ❂

Nå får du vrakpant for campingvogner! Det har gjort sitt til at 
det har blitt kjørt inn en god del vogner til Sandeid. 

Inne i Sandeid, hos Kaldheims Bildeler A/S finner du et av Vestlandets 
største utvalg i nye og brukte bildeler. Biloppsamlingsplassen har eit 
krav til att 95 prosent av bilene dei får inn skal gjenvinnes. 

Kaldheims Bildeler A/S 
satser som aldri før!
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75.000
bildeler på lager

Mer enn

FAKTABOKS 
Hos Kaldheims Bildeler kan du gjøre gode kupp på 
billige deler. Og de fleste delene plukkes fra biler som 
er opp til syv år gamle. Spesielt på lørdagene kommer 
folk fra nær og fjern for å levere vrak og kjøpe deler til 
bilene sine.

 • Vrakpanten for bil (opp til 3,5 tonn) og campingvogner 
er på 3000 kroner. For moped, tung og lett motorsykkel 
får du 500 kroner. Etter at det ble innført vrakpant for 
campingvogner, har Kaldheims Bildeler fått inn flere 
vogner, både gamle festivalvogner og nyere, kondem-
nerte vogner.  

 • Lørdagene er ofte den travleste dagen på biloppsam-
lingsplassen, med åpningstid fra 09.00 til 13.00.  

 • Hos Kaldheims Bildeler tømmer de årlig bilene for 
15000 liter med spillolje, 10 000 liter frostvæske, 15 000 
kilo med blybatterier og tusenvis av dekk går til gjen-
vinning. Et eget firma tar seg av campingvognene, hvor 
delene fra vognen blir sortert og sendt til gjenvinning.  

 • I Sandeid har biloppsamleren til enhver tid nær 30 000 
brukte- og nye bildeler på lager. Finner du ikke det du 
trenger her, får du hjelp til å lete etter delen hos andre 
bildemonteringer.  

 • Elbilene begynner å komme til bildemonteringen, hvor 
batteripakkene er spesielt populære og selges raskt. De 
ansatte hos Kaldheims Bildeler har deltatt på kurs, som 
gjør at de på godkjent vis kan å behandle el-biler, som 
har høy spenning.  

 • Kaldheims Bildeler as er en solid bedrift, som har opp 
imot 11 millioner i omsetning og solid egenkapital.  

 • Daglig leder og grunnlegger av Kaldheim Bildeler AS 
Leiv Magne Larsen har vært styremedlem og nestleder 
i NBF i 12 år. Larsen var også en av initiativtakerne til eta-
bleringen av bransjens sertifisering- BD sertifisering.

Leiv Magne Larsen har i 36 år stått i spissen 
for Kaldheims Bildeler i Sandeid. En solid 
bedrift som i vår utvidet virksomheten og 
satser som aldri før. 
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Consultation about 
ELV Directive not over yet

RECENTLY THE CONSULTATION about the 
ELV Directive was closed, but it’s not 
over yet giving comments on the Direc-
tive and making and explaining sugges-
tions for improvement. We expect that 
working groups of stakeholders will be 
formed and our opinions need to be 
repeated as often as possible.

This consultation is a good thing, but 
we have some points of critic. First it was 
hard submitting the contribution after 
filling in everything, as it was impossible 
to fill in your name and email address. 

We think such a problem should not 
happen and we fear some contributions 
got lost as participants gave up. We sub-
mitted ours via email. Then there was in 
what way some questions were asked. It 
was not clear if actual situations were 
asked for or desired ones. This means the 
answers of these questions cannot contri-
bute to statistics.

GOOD POINTS ARE there was an escape 
via mail to contact the organisation 
behind the internet consultation and we 
feel the free fields will give the most 
valuable info to the commission. It’s hard 
to get consistent answers since situations 
vary enormously between countries, so 
this was a good solution.

We hope many of the points from the 
free fields will be elaborated during futu-

re sessions. Here’s a brief overview of our 
main points:

COD’s should be provided by ATF’s 
only. No other collection points that can-
not guarantee depollution and parts reuse 
should be able to hand out COD’s;

Registration systems need to be closed 
systems. Deregistration should only be 
possible by issuing a COD. Registration 
should automatically be connected to the 
vehicle obligations (tax, MOT and insu-
rance) as an incentive to get rid of a 
vehicle that’s not in use;

EXPORT SHOULD ONLY be accepted if the 
vehicle is directly transferred to another 
national registration system, otherwise 
they are gone forever;

Costs for materials with no or low 
value and transport in low density 
countries should come from a fund that 
is filled annually with just enough money. 
The fund needs to be operated by an 
independent player. Car owners fill the 
fund with a small fee (a few Euro’s) every 
year;

Recycling definitions should be har-
monised and not vary per country;

Recycling targets are a shared chain 
responsibility. It’s not the responsibility 
of just one shackle. National enforcement 
needs to explain how to organise control 
of the chain;

QUANTITATIVE RECYCLING rates should 
not prevail above qualitative recycling, 
even if qualitative recycling lowers the 
percentage a bit. Good techniques and 
necessary extra work need to be encoura-
ged;

Design for recycling should lead to 
clean recyclable monostreams;

Producers info should lead to better 
reuse. It should be available for a reaso-
nable fee;

Single use parts should be banned as 
they are not sustainable. Not even for 
safety reasons. Access to producer sys-
tems to activate parts must be possible 
for a reasonable fee;

GOVERNMENTS NEED TO set up incenti-
ves to repair vehicles with used parts like 
the French example.

We hope all EGARA members will 
continue to share their views about the 
ELV Directive. In itself the Directive is 
quite good, it’s just 19 years old, and the-
se 19 years of experience need to be 
evaluated and should result in an update 
of the Directive. If the EC listens to the 
remarks from the professionals from the 
field, it could lead to more effective legis-
lation and an actual sustainable and 
circular industry. ❂

Inside    Egara❂

HENK JAN NIX 
GenerAL seCretAry i eGArA 

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

NBÅ nr 4 2019 _tryck.indd   40 2019-12-02   17:03


