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Ledare

MICHAEL ABRAHAM
förbundsdirektör

För vår bransch finns
stora framtidshopp
ÅTERIGEN HAR VI ett nytt år framför oss

med spännande utmaningar.
En kort återblick på vad som hänt under
2019, och vi kan konstatera att många pusselbitar har lagts på plats. Vi har deltagit i
olika projekt, både inom Realize med
Chalmers och RE:Source med Energimyndigheten, vilka gett branschen kunskaper
om framtidens utmaningar. Vi kommer
löpande att jobba vidare med att finna goda
lösningar för vår bransch när det gäller att
ta sig an framtidens bil. Vid SBR:s årsmöte
kommer fokus ligga på miljö och elektrifieringen av bilen.
Det känns mycket positivt att vår
bransch och våra medlemmar kan bidra
med att minska miljöpåverkan, sänka kostnader för bilägandet och samtidigt skapa
arbetstillfällen. Varje bransch som har en
sådan uppsida måste kunna sträcka på sig
lite extra och få välförtjänt beröm, så att
alla kan fortsätta med sitt goda arbete.
Vi har jobbat tillsammans med IVL och
KTH i forskningsprojekt EQP, Ekoeffek-

tivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster. Detta projekt
handlar om återvinning av plast från den
uttjänta bilen. Vi har också jobbat i ett
forskningsprojekt med Chalmers, där
arbetsnamnet är Realize: Ökad lönsamhet
och återvinningsgrad för ELV-hanteringen.
Projekt där reparation av plast från
demonteringsbilen ligger i fokus, tillsammans med motorbransch och försäkringsbransch, är nu i produktion. Vi har redan
sett att många plastdetaljer från demonteringsbilen har återförts till verkstäderna.
DÅ FRAMTIDEN ALLTID innebär föränd-

ringar på ett eller annat sätt är det viktigt
att se över sin inriktning, så att man kan
leverera det marknaden vill ha. Att lägga
tid och kraft på det som ger förbättringar
vad gäller både miljöåtaganden och förbättrade ekonomiska marginaler ligger därför i tiden, och för vår bransch finns det
stora framtidshopp.

VID ÅRSMÖTET KOMMER vi att kunna

redovisa några fler positiva saker som
gjorts.
BilRetur, nätverket för ELV-bilar, ska
under årets andra och tredje kvartal
genomföra lokala träffar. Där kan man
identifiera framtida behov av bra lösningar
för återvinningsmålen och logistiken kring
hur vi tillsammans kan jobba för 95 procent återvinning. Många kontakter har
tagits med myndigheter och biltillverkare,
där vi fått positiva reaktioner på vårt arbete
när det handlar om att samverka för att
jobba med miljömål.
Miljöarbetet som inbegriper återanvändning och återvinning är en unik möjlighet.
Det är få branscher som kan erbjuda denna
möjlighet.
Väl mött vid årsmötet 24–25 april 2020 i
Stockholm!

Michael Abraham Förbundsdirektör
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Reportage b Glasets historia

Glaset – ett av
våra viktigaste
material

Så här tillverkades fönstren till de allra
första bilarna. Att göra planglas var en
krånglig process.

Du har säkert dussintals saker gjorda av glas inom
några meter från dig just nu. Det är också ett av
mänsklighetens viktigaste material.
Vår kartläggning av dess historia ger svar på sådant du kanske undrat över och gör härmed allt glasklart.

Glasblåsning på
1500-talet. Samtida
teckning.

Av Mikael Jägerbrand

OM EN BILDEMONTERARE från 1920-talet

hade fått in en bil från 2020 skulle han förmodligen bli ganska förundrad över alla
nymodigheter. Men han skulle inte ha haft
några problem med att ta hand om vindru-

Glasblåsare vid ugnen på 1800-talet.
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tan och de övriga fönstren. De här delarna
är nämligen i princip oförändrade när det
gäller själva materialet.
Vindrutorna består än i dag av laminerade glasskivor, och de övriga fönstren görs av
härdat glas – precis som det var
på många modeller redan
under 1920- och
1930-talen.
Det enda som
skulle överraska
någon från
den tiden
när det gäller de
delarna är
elektroniken, sladdarna och
kamerorna
som finns
på rutorna i
dagens
exklusivare
modeller.
Men glasets historia är

mycket äldre än 100 år. Faktum är att
människor har använt materialet glas i
minst 700 000 år.
På den tiden skapade man olika typer av
kärl och verktyg av obsidian, ett glas som
bildas naturligt i vulkaner. Obsidian är ofta
vackert grönt, brunt eller svart, och när det
splittras blir det superskarpt. Därför
används det än i dag som skalpeller.
Precis som så många andra innovationer
var det ”de gamla egyptierna” som var först
med att skapa glas. Forskare tror att upptäckten gjordes ungefär år 3 500 f Kr och
att den gjordes av en slump när man smälte
metall.
De första föremålen som tillverkades var
olika typer av pärlor. Efter 2 000 år tröttnade man på att bara göra vackra smycken
och skapade de första glaskärlen.
Det här var rejäla kärl som skapades
genom att vira in ett lerkärl med långa trådar av smält glas.
DET RIKTIGT STORA genombrottet för glaset

kom när romarna tog över världen. De skapade glasbruk över hela Medelhavsområdet,
och deras bägare, glas och smycken har hittats vid arkeologiska utgrävningar i såväl

Indien, Kina som här i Sverige.
När det romerska riket kollapsade
glömdes glastillverkningen nästan helt
bort i många av områdena. Det växte
däremot upp nya stora centrum i bland
annat Alexandria och Konstantinopel.
Under den långa och dystra medeltiden var det i Venedig som
glaskonsten upplevde en ny storhetstid. På 1200-talet fick glasbruken en helt egen ö, Murano, där de
kunde arbeta i hemlighet. Man
gjorde allt för att deras nya metoder
inte skulle sprida sig. Här skapades bland
annat ”cristallo” på 1450-talet.
Här i Sverige startades det första glasbruket av kung Gustaf Vasa år 1556. Han
ville framför allt kunna producera lyxiga
vinglas till hovet. Det är lite ironiskt att
den bild som de flesta har av hans Vasalopp är de många plastmuggarna med
blåbärssoppa.
Precis som med så många andra industrigrenar var det under 1800-talet som
masstillverkningen gjorde att produkterna kunde nå den stora allmänheten.
På 1820-talet började man tillverka

fönsterglas i lite större mängder.
Det var också helt vanliga glasfönster
som användes i de första bilarna. Som du
säkert vet är det livsfarligt att vara i närheten när ett normalfönster går sönder

härdat glas hyfsat bra, men det visade sig
snabbt vara ett fiasko när det monterades
som vindruta. Minsta lilla stenskott gjorde att rutan splittrades.
Lösningen blev att använda laminerat
glas. Innovationen att lägga in en
gummi- eller plasthinna mellan
två glasskivor gjordes 1903 och år
1919 blev den standard i flera bilmodeller som biljätten Ford rullade ut.
Efter snart 100 år är det fortfarande de här båda glastyperna som
dominerar i bilbranschen.
I många decennier har experter förutspått att plast ska ta över eftersom det är
både enklare att tillverka och väger
mycket mindre. Men glaset har behållit
sin dominans.
Det är också fönstren i bilen som är
det mest hållbara materialet i hela fordonet. Glas är i princip smält sten, och om
det får ligga ostört kan det hålla i hundratusentals år.
Kanske är det vindrutorna från våra
bilar som framtidens arkeologer kommer
att döpa vår tidsperiod efter. ❂

» Minsta lilla stenskott
gjorde att rutan
splittrades. «
eftersom massvis av skarpa skärvor bildas. Därför dödades och skadades tusentals förare och passagerare i början av
1900-talet.
Men två uppfinningar ändrade på det
här.
FÖRST BÖRJADE MAN använda härdat

glas i bilarna. Tillverkningsmetoden hade
skapats redan 1874 och går ut på att man
avkyler glaset snabbt. När härdat glas går
sönder splittras det i tusentals små men
förhållandevis ofarliga bitar.
I bilarnas sido- och bakrutor fungerar

→
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Slumpen bakom
laminerat glas

De laminerade rutorna i våra bilar har räddat miljontals liv.
Men de uppfanns av en ren slump när en kemist tappade
en glasbägare i golvet.
MÅNGA INNOVATIONER
Ford har skapat
ett sätt att skapa
mönster i fönsterrutan som visar
synskadade vad
som finns utanför
bilen.
Foto: Ford

Vindrutornas nya jobb:
som bildskärm
Räkna med att du får större
utmaningar med bilarnas vindrutor framöver. Fönstren fylls
nämligen med allt mer teknik
för att fungera som både
bild- och pekskärmar.
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DEN STÖRSTA revolutio-

nen när det gäller laminerat glas inträffade
1927 då en ny plastharts
uppfanns, PVB.
Materialet började
användas som pålägget
mellan de båda glasDen franske kemisten Édouard
mackorna
år 1936 och
Bénédictus uppfann den lamivisade
sig
vara
extremt
nerade vindrutan.
hållbart, praktiskt och
NÅGRA ÅR SENARE läste han om en bilofärgbeständigt. Bara fem år senare hade
lycka där flera kvinnor skadades allvarligt
de nya laminerade fönstren ersatt alla
när deras vindruta splittrades i skärvor.
konkurrerande material. ❂
Han tog då patent på sin uppfinning och

Forskare har skapat
första gummiglaset

BILTILLVERKARNA HAR börjat inse att man

inte kan sätta upp hur många bildskärmar
som helst inne i bilen. De har därför börjat
använda bilens fönster som alternativa
skärmar.
De mest avancerade hologrammen kommer från företaget WayRay i Schweiz och
visar både färdbeskrivningar och tips om
sevärdheter på insidan av vindrutan. Du
kan också få anvisningar om bästa sättet att
ta kurvor på racerbanor och bli varnad om
du kör för nära andra fordon.
Man arbetar också med att koppla upp
vindrutan med databaser som kan ge dig
information om när trafikljusen är på väg
att slå över till rött och varna för dåligt
väder.
Tekniken finns snart i både Hyundai och
Porsche.

kräver åratal av investeringar och intensiv
forskning. Men kemisten
Édouard Bénédictus
(1878–1930) gjorde sitt
livs största upptäckt av
en lycklig slump år 1903.
Han jobbade i sitt labb
när han råkade tappa en
glasbägare, vars insida
var täckt av gummi, i
golvet.
Till sin förvåning såg
han att glasbägaren hade
gått sönder, men att
bitarna satt kvar.

kallade den Triplex.
Men hans laminerade
glas var extremt tidskrävande att tillverka, vilket
gjorde det alldeles för
dyrt.

Glas är ett superstarkt material – tills du försöker böja det.
Då går det sönder. Men för något år sedan skapade en japansk forskare det första böjbara glaset.
OM GLAS KUNDE göras töjbart som ett
Färdbeskrivningar och resetips visas på vindrutan med hjälp av hologram som snart
finns i Hyundai och Porsche. Foto: WayRay

Ännu mer avancerad är tekniken ”Feel
the view” som tagits fram av biljätten Ford.
MED HJÄLP AV kameror dokumenteras

landskapet som bilen passerar. Sedan skapas mönster på fönstren med hjälp av
vibrationer.

Det här gör att synskadade kan känna
utsikten.
Bilderna analyseras också av en dator
som sedan läser upp en beskrivning. Det
smarta bilfönstret kan till exempel säga att
man just nu kör bredvid ett ”snötäckt
berg”. ❂

gummiband skulle många av våra prylar
se helt annorlunda ut.
Med ett slags gummiglas skulle det
vara möjligt att tillverka böjbara mobiltelefoner och man kanske inte ens skulle
behöva veva ner bilrutan, utan bara böja
ner den.
Den japanska forskaren Seiji Inaba
har skapat det allra första gummiglaset.
Problemet är att det än så länge bara är
böjbart när det är 220–250 grader varmt.

I vanliga fall är molekylerna i glas ordnade tredimensionellt, där de hakar i
varandra och är superstabila.
MEN I DEN nya varianten bildar moleky-

lerna i stället långa kedjor.
Men det är ingen idé att du börjar
känna på bilrutor för att se om de är böjliga.
Enligt Inaba har han ”fortfarande
mycket kvar att göra” innan gummiglaset
finns på marknaden. ❂

Laminat
i siffror
Det är skillnad på tjockleken på olika typer av
laminerade glas.
PÅ ÖVERLJUDSFLYGPLANET Concorde

var
piloternas vindrutor hela 38 millimeter
tjocka medan den normala tjockleken på
bilarnas vindrutor är 5,38 millimeter.
Bilens vindruta består av en 2,5 millimeter
tjock glasskiva, ett 0,38 millimeter mellanlager (oftast PVB-harts) och därefter
ytterligare en 2,5 millimeter tjock glasskiva. Genom att lägga till ytterligare glasskivor och PVB-lager ökar styrkan.
ETT NORMALT fönster på ett flygplan består

av tre lager med 4 millimeter tjockt extra
härdat glas samt två mellanlager med 2,6
millimeter tjock PVB-harts. Alltså totalt
17,2 millimeter.
På det numera pensionerade överljudsflygplanet Concorde var kraven extra höga
på grund av den höga farten. Piloternas
vindrutor bestod av fyra glasskivor och tre
mellanlager. ❂

» Att göra bra glas är
ungefär som att att göra
bra pizza. Man har en hel
uppsättning med
möjliga ingredienser, och
sedan lägger man till lite
av den ena och lite av den
andra tills man fått
smaken man vill ha. Det
är fortfarande en pizza,
men man kan förändra
den i oändlighet. «
Paul McMillan, kemiprofessor
vid University College i London
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Glas skapat av atombomb
Det bildas glas varje dag i naturen. Det
räcker att en blixt slår ner på en plats med
mycket sten och sand för att materialet
ska uppstå.
MEN DET HÄR är några av de märkligaste glasbitarna i världen

Floridas stränder är på väg att försvinna.
Att fylla dem med krossat returglas kan
vara lösningen. Foto: Shutterstock

Vindrutor räddningen
för Floridas stränder
Stränderna i Florida lockar varje år miljontals besökare. Men
de många stormarna gör att sanden försvinner allt snabbare. För att rädda stränderna har man börjat fylla på dem
med krossat returglas.
DET SOLIGA VÄDRET i

Florida lockar
varje år fler än 126 miljoner turister. Det
gör delstaten till det mest populära resmålet i världen.
Men de många vackra sandstränderna
är sakta på väg att försvinna på grund av
naturlig erosion orsakad av tidvatten
och stormigt väder.
Under många år har myndigheterna
fyllt på stränderna med sand som hämtas upp från havsbottnen utanför kusten.
Den här resursen börjar dock ta slut, och
sedan några år tillbaka testar man helt
nya metoder för att fylla på stränderna.
Några av de vackra stora
glasbitarna på Glass Beach
i Fort Bragg i Kalifornien, USA.
Foto: Jef Poskanzer/Flickr/Wikipedia

10

NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2020

– skapade av en atombomb.
Stora mängder glas skapas alldeles naturligt hela tiden, inte
bara här på jorden utan också på månen och de flesta av planeterna i solsystemet. Det enda som krävs är massor av värme
samt sand och sten. Både blixtar, meteoriter och vulkaner är
naturens egna glasmästare.
Men det kanske mest speciella glasmaterialet som finns
heter trinitit. Det är glas som har bildats när en atombomb
har detonerat.
NAMNET KOMMER från det allra första testet av en atombomb

som utfördes den 16 juli 1945 i New Mexico. Testet hade
kodnamnet Trinity.
Under många år vallfärdade samlare till platsen för att få en
egen bit trinitit. Det här har man i dag förbjudit.
Glasbitarna på bilden finns på National Museum of the
United States Air Force i Dayton, Ohio. ❂

De här glasbitarna är skapade av en atombomb.
Foto: U.S. Air Force

Fiat först med fönster av plast

I Broward County, strax norr om Miami, testar man nu att använda krossat
returglas.

Den allra första bilen med fönster av plast
var Fiat 500L år 2012.

DET LÅTER KANSKE galet, men glas består

BILENS SMÅ BAKRE sidorutor är tillverkade av plasten PC,

ju till stor del av sand. För att få den rätta
turistiga sandstrandskänslan använder
man finkrossat glas där bitarna bara är
0,5 millimeter i diameter.
Idén till projektet har man fått från
stranden Glass Beach i Kalifornien.
Den har skapats av resterna från en
soptipp som låg här i mitten av
1900-talet. Alla vanliga sopor sköljdes
ut i havet och det var bara glaset som
stannade kvar.
Den kaliforniska stranden är i dag en
populär sevärdhet och lockar tusentals
besökare varje år. ❂

polykarbonat.
De flesta biljättarna satsar på forskning för att ta fram hållbara fönster av plast. Det skulle göra fordonen mycket lättare
– och ge minskade avgaskrav.
De främsta skälen till att plast inte tagit över marknaden är
att plast inte tål UV-ljus lika bra som glas. Plasten gulnar och
blir spröd långt innan bilen är färdig för skroten.
PLAST ÄR OCKSÅ mycket mer känslig för repor och stenskott.

En A-Ford med laminerad vindruta år 1931.
Foto: Ford Motor Company

År 2012 blev Fiat den första tillverkaren som installerade
plastfönster i sina bilar. Man valde de bakre sidofönstren på
Fiat 500L.
Den enda tillverkaren som hakat på trenden är Buick som
också valt att sätta in plast i de bakre sidofönstren. Man har
gjort det på sin minivan GL8 på den kinesiska marknaden. ❂

→
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Så får vi

glas i all världens färger

Under större delen av historien såg allt glas exakt likadant
ut. Men tillverkare och forskare har sakta men säkert gjort
det möjligt att göra glas i alla
regnbågens färger.
HÄR ÄR LISTAN över de olika ämnena som
används för att skapa olika färger:

Bristen på sand i
världen gör att det uppstått en
sandmaffia.

Sandmaffian kan
skapa glasbrist
Det låter kanske galet,
men sanden börjar ta slut
i världen.

mesta till olika typer av byggen.
Visst finns det enorma mängder sand i
till exempel Sahara, men det är av en sort
som inte går att använda.

DE SENASTE ÅREN har

NU HAR BRISTEN på bra sand gjort att det

det skapats flera
”sandmaffior” som styr den svarta marknaden för det åtråvärda materialet. Och
bristen på sand kan skapa problem för
glasbranschen.
Det allra viktigaste materialet vid produktion av glas är sand, oftast i form av
kvarts.Men hur galet det än låter så börjar världen få slut på sand.
Stora mängder används, mer än 50
miljarder ton sand (och grus) varje år, det

på flera platser i världen växt fram kriminella ligor som specialiserat sig på just
sand och därför kallas ”sandmaffia”. Dessa
ligor driver olagliga sandtag och muddrar
stränder och floder.
I flera länder har man inte dragit sig
för att helt enkelt mörda dem som försöker stoppa sandproduktionen. Folk har
dödats i både Sydafrika, Indien och
Mexiko. ❂

Gulgrönt – Uranoxid eller kromoxid
Gräsgrönt – Kromoxid
Blågrönt – Kromoxid eller kopparoxid
Mörkgrönt – Kromoxid, kopparoxid eller
manganoxid
Ljusgult – Selen, titanoxid, ceriumoxid
Guldgult – Selen, uranoxid
Orange – Selen, kadmiumsulfid
Guldrubin – Guldklorid, manganoxid
Signalrött – Selen, kadmiumsulfid, zinkoxid
Rosa – Selen, manganoxid
Grått – Järnoxid, kopparoxid, nickeloxid,
manganoxid, järnoxid eller kopparoxid
Ljusgråbrunt – Järnoxid, nickeloxid
Buteljbrunt – Manganoxid, järnoxid, nickeloxid, kolpulver
Rödviolett – Manganoxid
Blåviolett – Manganoxid, koboltoxid
Ljusblått – Koboltoxid
Blågrönt – Kopparoxid
Klarblått – Koboltoxid, manganoxid
Svart – Manganoxid, järnoxid, kromoxid,
kopparoxid

Källa: Wikipedia

Glasets historia – år för år
3 500 f.Kr.
GLASPRODUKTIONENS
BEGYNNELSE Omkring år

3 500 f.Kr. börjar man för
första gången tillverka glas.
Det sker i både Mesopotamien och Egypten. I flera
tusen år nöjer man sig med
att framför allt göra olika
typer av pärlor.
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1 500 f.Kr
FÖRSTA BÄGAREN

De första glasbägarna tillverkas i
Egypten omkring år 1 500 f.kr.
100 f.Kr.
GLASBLÅSNINGEN

Omkring år 100 f.Kr. uppfinner
man glasblåsningen i området där
nuvarande Syrien ligger.

100
GENOMSKINLIGT GLAS I Alexandria upptäcker man konsten

att göra helt genomskinligt glas ungefär år 100. Romarna
använder glaset till att utrusta tusentals byggnader med de första
fönsterrutorna.
1450
KRISTALLGLASET Den venetianske glasblåsaren Angelo

Barovier skapar för första gången ”cristallo”, det helt supergenomskinliga kristallglaset. Venedig försöker hålla metoden
hemlig men den sprids snart till övriga Europa.

Glas sätter
färg på vår
värld.

De vanligaste ingredienserna i glas
Under årtusenden har tusentals olika råvaror och metaller använts när man gjort
glas. Men i grund och botten
finns det några ingredienser
som använts vid nästan all
produktion.

DET ÄR INTE särskilt

komplicerat att tillverka glas. Det behövs tre olika delar:
glasbildare som utgör grundmaterialet,
flussmedel som sänker smälttemperaturen och stabilisatorer som ger olika typer
av glans.
De absolut vanligaste ingredienserna
som används är sand (kiseldioxid eller
krossad kvarts), soda (natriumkarbonat)

och kalksten (kalciumkarbonat).
Genom historien har man i olika delar
av världen använt lite andra ingredienser.
I MEDELTIDENS NORDEN använde man till

exempel pottaska i stället för soda, och i
Venedig använde man krossade musselskal
i stället för kalksten. ❂

→→→
1500-talet
SPEGELN I Venedig skapar man de första moderna speglarna genom att

täcka baksidan av en bit glas med en blandning av kvicksilver och tenn.
1556
SVENSKT GLASBRUK Under mer än tusen år fick svenskarna nöja sig

med att smälta om importerat glas. Men 1556 startar kung Gustaf Vasa
ett glasbruk.
1676
BLYGLASET Engelske glasmästaren George Ravenscroft skapar blyglaset.

Det här glaset är mycket enklare att dela upp, och gravera eller slipa, än
tidigare varianter.

1874
HÄRDAT GLAS Frans-

mannen Francois de la Bastie
uppfinner det första härdade
glaset år 1874. Han gör det
genom att doppa supervarmt
glas i olja. Den här metoden
används än i dag för att göra
sidorutorna i bilar. Härdningen gör att glaset splittras i
småbitar i stället för stora
skärvor.

1919
LAMINERADE
FÖNSTERRUTOR

Världens mest kända bilentreprenör, Henry Ford,
börjar använda laminerade
fönsterrutor i några av
företagets modeller år
1919, och 1929 finns de i
alla Fordbilar.
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Reportage ❂ Glas

Elva myter och klara fakta
Glas är ett av våra allra vanligaste material.
Därför har det också uppstått en hel del myter. Här får du elva korta fakta och myter om
det spännande materialet glas.
GAMMALT GLAS RINNER INTE

En envis myt om glas är att materialet sakta, sakta rinner neråt.
Myten har uppstått eftersom riktigt gamla fönster oftast är tjockare nedtill. Det ser alltså ut som om glaset ändrat form under
åren. Men den märkliga formen beror på att man förr i tiden tillverkade fönster genom att snurra det smälta glaset till en stor cirkel. Sedan skar man ut rätt storlek från den två meter stora skivan. I kanterna blev glasfönstren därför tjockare. Eftersom glas är
ett så extremt stabilt material så har experter räknat ut att det
skulle ta tiotals miljarder (!) år för glas att rinna neråt vid rumstemperatur.
ORDET GLAS KOMMER FRÅN BÄRNSTEN

Ordet ”glas” är minst 2 000 år gammalt och kommer från germanernas ord för bärnsten, ”glesum”. Det här nämns redan av den
romerske författaren Tacitus i en text från år 98. Ordet användes i
betydelsen ”klar” eller ”genomskinlig”.
VINDRUTOR VAR ETT TILLVAL

I början var köparen tvungen att betala extra för att bilen skulle
utrustas med vindruta. På den här tiden nöjde sig de flesta med
en halsduk, handskar och rejäla glasögon. Att bilarna bara gjorde
10–15 km/h påverkade kanske också det hela.
ANDERSON UPPFANN VINDRUTETORKAREN

Det var en uppfinnare som hette Anderson, Mary Anderson, som
uppfann vindrutetorkaren. En kall dag i New York såg hon hur
svårt fordonen hade att köra när snön fastnade på rutan. Hon fick
patent på uppfinningen år 1903.
VARMVATTEN KAN SPRÄCKA RUTAN

Ibland är det nästan omöjligt att få bort is från rutorna. Men vad
du än gör så häll inte på varmt vatten. Det får glaset att expandera

→→→

och kan göra att rutan spricker. Bilägare kan få samma problem
om fönstret är riktigt varmt och man häller på kallt vatten.
FILMFUSKANDE

I Hollywood har man inte hängt med i utvecklingen av vindrutorna. De flesta bilar har haft laminerade framrutor i årtionden.
Ändå spelar filmmakarna in nya filmer och tv-serier där rutorna
exploderar i tusen bitar när någon skjuter, eller slår, på dem.
DÖDLIGA SPRICKOR

Du har säkert fått hantera bilar som snurrat runt och där taket
kollapsat. Ett okänt hot vid den typen av olyckor är sprickor eller
skador i vindrutan. När biltillverkarna designar taket gör de sina
beräkningar med utgångspunkten att vindrutan ska vara ett viktigt stöd. Är den hel är risken mindre att taket kollapsar. Men
finns det sprickor eller skador förstörs vindrutan lättare.
MILJONMEDDELANDE

14
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Sveriges äldsta
föremål av glas

SUPERSNABBA SPRICKOR

När glas går sönder pratar vi rejäla hastigheter. Sprickorna färdas
med ungefär 5 000 km/h.
MÅNGA VINDRUTOR HAMNAR I NYA VÄGAR

När fönster från bilar skickas iväg till återvinning är chansen stor
att glaset snart är ute i trafiken igen. Olika typer av krossat glas
används både som fyllnadsmaterial och i asfalt.
NYTT GLAS TAR DÖD PÅ SMUTSEN

Det finns en ny typ av vindrutor som rengör sig själva. Tekniken
som används kallas fotokatalys och är en variant av fotosyntesen i
våra växter. Med hjälp av en tunn hinna av titandioxid, UV-ljus,
syre och vatten bryts organiska material som löv ner i sina
beståndsdelar – och sköljs bort när det regnar. Glaset heter Pilkington Activ. ❂

1927
PVB-HARTS Två kanadensiska kemister

skapar den unika plasthartsen PVB (polyvinyl butyral) år 1927. PVB är sedan 80 år det
dominerande materialet vid tillverkning av
laminerat glas.
Det tar
cirka en
miljon år
för vanligt
glas att
brytas ner.

Den här pärlan är landets äldsta föremål av glas. Foto: SHMM/Christer Åhlin

Den som vill vara säker på att bevara ett meddelande till kommande generationer kanske borde göra det på glas. Materialet är
så hållbart att man räknat ut att dagens glas inte kommer att brytas ner på någon miljon år.

1950
SOLFILM Amerikanska Buick blir den första

biltillverkaren som utrustar sina bilar med
solfilm på fönstren. Med hjälp av den dämpades såväl insyn som solljus.

Nej, gamla fönster ”rinner” inte nedåt under århundradena. Att de är tjocka i
nederkanten beror på produktionssättet. Foto: Fornguiden.se

1959
PLANA FÖNSTERGLAS

Nästan alla moderna fönster
tillverkas med en ny metod
som skapas år 1959 av företaget Pilkington. Processen
kallas floatglas och gör att
det för första gången blir
möjligt att producera mycket
plana glasfönster med exakt
samma ljusegenskaper över
hela ytan.

1969
UPPVÄRMDA FÖNSTER

Biljätten Ford uppfann tekniken bakom uppvärmda
fönster, men det är
Rolls-Royce som är först
med att använda den år
1969. Fönstren har en mycket tunn hinna av silver eller
zink mellan glasskivorna,
och metallen värms upp när
den kopplas till el.

1988
HEAD-UP-DISPLAY De

DEN HÄR LILLA pärlan är det äldsta glasföremålet som har hittats i Sverige. Den är
troligen 3 700 år gammal.
Fyndet av den här sju millimeter stora
blåa pärlan gjordes i en krigargrav i Dalby
i Blekinge. Bland de andra fynden fanns
ett svärd och en spjutspets. Krigarhövdingen begravdes under en mycket
omtumlande tid, precis vid övergången
mellan stenålder och bronsålder, alltså
omkring 1700 f.Kr.
Enligt en av Sveriges mest kända arkeologer Oscar Montelius tyder mycket på
att pärlan kan ha kommit ända från
Egypten. ❂

första bilarna med en headup-display (HUD) som
visas på vindrutan börjar
säljas. Det är GM som
utrustar bilmodellen Oldsmobile Cutless med nyheten. Året efter börjar Nissan
erbjuda HUD i sina
240SX-bilar.

2012
PLASTFÖNSTER På Fiats 500L-mo-

dell är de bakre sidorutorna tillverkade
av plasten PC, polykarbonat.
1 000 000
DAGENS GLAS FÖRSTÖRS De glas-

produkter som tillverkas i dag kommer
att hålla länge. Man har beräknat att
det tar ungefär en miljon år för vanligt
glas att brytas ner. ❂
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Nyheter i korthet

Årsmötet flyttas
till halvårsmötet

SIFFROR FÖR NYREGISTRERINGAR

Var fjärde ny bil laddbar
ANDELEN LADDBARA BILAR, det vill säga

rena elbilar och laddhybrider, av de totala
nyregistreringarna i februari var 25,1 procent, och hittills i år är den totala andelen
27,7 procent.Det kan jämföras med 12,4
procent under perioden januari–februari
förra året. Av de laddbara bilarna som
registrerades i februari är var tredje en
SUV, de flesta av mindre eller medelstor
modell.
Däremot minskade det totala antalet
nyregistrerade bilar i februari med 6,3 procent och lätta lastbilar med 38 procent, vilket enligt BIL Sweden, som presenterar
siffrorna, var väntat. Detta ses nämligen
som en effekt av att registreringarna i
december var väldigt höga inför årsskiftets
fordonsskattehöjning. Någon koppling till

det nya coronaviruset ser man däremot
inte.
När det gäller den totala andelen nyregistrerade personbilar under 2019 landade
siffrorna på 356 036. Det är en ökning med
0,7 procent jämfört med året före. Dessutom är det den tredje högsta siffran någonsin.
ANDELEN LADDBARA personbilar av de

totala nyregistreringarna var 11,4 procent
under 2019, att jämföra med 8,2 procent
under 2018.
Trafikverket och Transportstyrelsen har
också presenterat siffror som visar att de
genomsnittliga koldioxidutsläppen från
nya personbilar minskade med ungefär två
procent under 2019 jämfört med 2018 –

Foto: Shutterstock

Var fjärde ny bil som registrerades i februari var laddbar. Det är
dubbelt så många som vid motsvarande tid förra året.

Allt fler bilar är laddbara.

från 122 g/km till 120 g/km.
– Enligt BIL Swedens beräkningar har
den positiva utvecklingen fortsatt och accelererat i år. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar
minskade med 16 procent, från 119 g/km
januari–februari förra året till 100 g/km
januari–februari i år. Minskningen förklaras främst av den kraftigt ökade andelen
laddbara bilar, säger Mattias Bergman, vd
för BIL Sweden. ❂

RACE WEEKEND

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund flyttar sitt
årsmöte. I stället hålls det längre fram och då i
samband med förbundets årsmöte.
PROGRAMMET STÅR dock fast, vilket innebär att det blir minimässa

där leverantörer visar upp vad de har att erbjuda av både verktyg och
tjänster för branschen. Den svenska batteritillverkaren Northvolt
kommer att att informera om sin verksamhet och om hur demonteringsbranschen påverkas när allt fler elbilsbatterier kommer ut på
marknaden. Företaget Graphic Planet kommer att berätta om hur
man på olika sätt kan presentera det miljöarbete som görs i bildemonteringsbranschen, både när det gäller återanvändning och återvinning av den uttjänta bilen. Det blir även en workshop där mötets
deltagare får tillfälle att ge sin syn på viktiga frågor för branschen.
Årsmötet flyttas av respekt för förbundets medlemmar då ju även
Sverige drabbats av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19 och
man vill följa rådet att vara försiktig när det gäller såväl resor som olika arrangemang. ”Vår ambition är att årsmöten och halvårsmöten ska
kännas trivsamma och ge bra information om vad som händer inom
branschen. Vi planerar dem därför med stor omsorg för att så många
som möjligt ska komma. Vår förhoppning är att ni ser detta som en
positiv åtgärd”, meddelar förbundet. ❂

2-DAGARS TÄVLING
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Ditt gamla skrot ger dig nya pengar
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Vi köper dina katalysatorer, kablage, batterier & aluminium

Norr om Timrå köper vi även karosser,

Du är välkommen att kontakta oss för mer information,
Christian Gunnarsson
0383-209 92 christian.gunnarsson@kuusakoski.com
Tomas Bergli
0155-301 52 tomas.bergli@kuusakoski.com

Vänligen kontakta oss 020-566 566 och fråga
efter den inköpare som jobbar närmast din ort.
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Projekt ❂ Materialåtervinning

Separera plasten är vinst

för miljön

– men svårt hitta lönsamhet
för demonteringsbranschen
Att samla in och återvinna stora plastdetaljer,
som stötfångarhöljen, är
klimatsmart. Genom att
återvinna ett ton plast
sparas 1,8 ton i koldioxidutsläpp. Däremot är det
svårare att tjäna några
pengar på hanteringen.
Text: Maria Lindén Hjelte
DET ÄR EN DEL av resultatet från ett följd-

projekt till Explore som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört tillsammans med
Chalmers Industriteknik, Stena Recycling,
Volvo Cars, Volkswagen Group Sverige,
Motorbranschens Riksförbund, BIL
Sweden och Bilretur.
De har tittat på vilka möjligheter som
finns för att separat ta hand om personbilarnas större plastdelar, som stötfångare,
i stället för att skicka dem till fragmentering.
Två demonteringsföretag, Walters Bildelar i Falkenberg och Jönköpings Bildemontering, och två skadeverkstäder, Nybergs Bil
i Jönköping och Din Bil i Göteborg, har
också deltagit i projektet som pågick under
nio veckor.
– Det har över lag gått väldigt bra, säger
Hanna Ljungkvist Nordin, IVL. En av
verkstäderna, Din Bil i Göteborg, kommer
att fortsätta att samla in stötfångare och
har behållit en separat container för det.
I CONTAINERN SAMLAS plasten i väntan på

transport till Stena. Där balas den för att
sedan säljas vidare.
– Ja, det går att sälja vidare, det finns en
efterfrågan på plasten, säger Hanna Ljungkvist Nordin.
Men för bildemonterarna har det ändå
varit svårt att finna någon lönsamhet i han18
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Palladium dyraste
metallen i våra bilar
Koppar och guld i all ära. Men den värdefullaste
metallen i bilen är nu palladium efter att ha fördubblats i värde på ett år. Det här har också gjort
att stölderna av katalysatorer har ökat.

teringen eftersom kostnaderna i hantering
och logistik överstiger värdet i materialet.
– För demonterarna är det ganska kostsamt att lägga tid på demontering av stötfångare. Men för de bilar som de ändå
demonterar på reservdelar kan förutsättningarna vara bättre. Det är lättare för bilverkstäder som ofta ändå monterar bort
komponenterna. De har helt andra förutsättningar och kan därför lättare ta det här
steget, säger Hanna Ljungkvist Nordin.

Av Mikael Jägerbrand
UNDER DE SENASTE månaderna har

priset på palladium ökat rekordmycket
och gick nyligen om priset på guld.
Metallen kostar nu mer än 800 kronor
per gram, en fördubbling på bara ett
år.
Och allt tyder på att priserna bara
kommer att bli högre de närmaste
åren.
Metallen kommer framför allt från
Ryssland och Sydafrika, och efterfrågan på den är hög. Men eftersom pal-

FORSKARNA HADE HOPPATS på att kunna

söka fortsättningsprojekt. Men planerna
stöp på svårigheten att få till nya affärsmodeller på kort tid.
– Det krävs nya ersättningsmodeller för
att bildemonterarna ska kunna fortsätta,
säger Hanna Ljungkvist Nordin.

ladium främst utvinns som en biprodukt i gruvor där man bryter platina
och nickel går det inte att öka produktionen.
ATT EFTERFRÅGAN på palladium har

ökat de senaste åren beror till stor del
på att länder som Kina har skärpt
avgaskraven.
De höga priserna har gjort att stölderna av katalysatorer, som innehåller
3–7 gram palladium, har ökat stort i
bland annat London, vilket rapporterats i BBC News. ❂

» Vi tror att export
i nuläget är det
mest intressanta. «
– För att det ska vara värt att montera
bort stötfångarhöljen behöver man ha ett
annat incitament, som att få betalt per kilo.
Det är extra jobb och tid som man behöver
ha mer betalt för. Det är dock något som är
svårt för oss att lösa i projektet, utan det är
mer av en affärsuppgörelse mellan de parter
som samverkar i återvinningsprocessen .
Om det över huvud taget ska vara värt att
separera detaljerna har förstås mycket med
tillgång och efterfrågan att göra. Och även
om efterfrågan finns måste värdet på
materialet i de demonterade stötfångarna
överstiga de kostnader som finns i hantering, logistik och återvinning . Dessutom
saknas återvinningskapacitet i Sverige
i dag.
– Vi tror att export i nuläget är det mest
intressanta. Det finns bättre återvinningskapacitet i norra Europa. Stötfångarplast

Forskare vi IVL Svenska
Miljöinstitutet har undersökt
möjligheten att separera,
samla in och återvinna stora
plastdetaljer från bilar.
Foto: IVL Svenska
Miljöinstitutet

återvinns i Tyskland till exempel, säger
Hanna Ljungkvist Nordin.
FÖRHOPPNINGEN VAR att titta mer på

plastens kvalitet tillsammans med plastproducenter och komponenttillverkare, att
undersöka vad materialet kan användas i
för typ av produkter och hur värdekedjan
skulle kunna optimeras.
– Optimering har mycket med logistiken
att göra. Det hade varit intressant att testa
systemet i större skala. Men någon fortsätt-

ning är alltså inte aktuell just nu, även om
vi har kvar det i tanken, säger Hanna
Ljungkvist Nordin.
Hinder och möjligheter är i alla fall identifierade, och forskarna har också gjort en
enkel kalkyl på miljövinsten.
– Snålt räknat sparar vi 1,8 ton koldioxidutsläpp på att återvinna ett ton plast jämfört med att energiåtervinna den. Dessutom sparar vi resurser när det tillverkas nya
produkter av den, säger Hanna Ljungkvist
Nordin. ❂

Priset på palladium har ökat rekordmycket det senaste året. Foto: Hi-Res
Images of Chemical Elements | Wikipedia | CC3.0
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Utveckling

Nytt elbilsbatteri
ska räcka
i 100 mil
Elbilsbatterierna blir allt
bättre. Nu har forskare i
Australien utvecklat ett
litiumsvavelbatteri som ska
kunna göra att framtida
elbilar klarar en räckvidd
på 100 mil.
FORSKARE RUNT OM i världen arbetar

för att få fram elbilsbatterier som ska
hjälpa oss att ställa om till fossilfritt. Det
handlar om att få fram batterier som är
mindre, billigare, bättre, miljövänligare
och rättvisare än dagens litiumjonbatteri, som inte lyckas uppfylla riktigt alla
krav.
Nu tror sig forskare vid Monash University i Australien att vara något på
spåret. De ska ha utvecklat och även
tagit patent på ett litiumsvavelbatteri
som ska kunna användas i elbilar. Med
hjälp av detta ska elbilen får en räckvidd
på 100 mil. Dessutom framställs det på
ett mer etiskt sätt och med mindre
påverkan på miljön än exempelvis föregångaren litiumjonbatteriet.
Det nya batteriet kommer att testas i
elbilar under året. ❂

Plastätande bakterie
FORSKARE vid Shiv Nadar University

har hittat två typer av plastätande bakterier utanför New Delhi i Indien.
Deras förhoppning är nu att fyndet ska
kunna leda till nya, mer miljövänliga,
metoder att återanvända plast och
avlägsna plastskräp i naturen. Fyndet
gjordes i våtmarker vid staden Greater
Noida som ligger några mil utanför den
indiska huvudstaden.
De indiska forskarna upptäckte två
typer av bakterier som ska kunna bryta
ner polystyren, vilket där precis som här
är en vanligt förekommande plast för
tillverkning av engångsprodukter. ❂
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SERIÖSA
BILÅTERVINNARE

BLASTBOX 2.0 – VERKTYG MOT SVARTSKROTARE

• har bilskrotningsauktorisaton
• har utrustning/verktyg/utbildning
som exempelvis
- AC-tömning/tillstånd
- airbaghantering/tillstånd
- dräneringsutrustning
- tät ytbeläggning för ej dränerade
fordon
• rapporterar materialåtervinningen årligen
• följer lagkraven
• investerar i verksamheten
• har utrustning/verktyg/utbildning
för att klara kraven
• bedriver en verksamhet som
säkerställer både miljö och arbetsillfällen
• är dessutom miljö-/kvalitetscertifierade enligt tredjepartsprincipen,
ISO eller branschcertifierade med
årliga revisionsrapporter
• följer gällande regelverk för bilåtervinning som är BF 2007:186.

"Obehöriga
ska inte ha
auktorisation"
Det finns fortfarande 24 företag som har auktorisation som bildemonterare utan att de redovisade att de hade skrotat en enda bil förra året. Men
med Blastbox 2.0, som snart finns tillgänglig för alla
demonterare, är förhoppningarna stora att få bort
svartskrotarna en gång för alla.
Text: Maria Lindén Hjelte
EFTER ANDRA KVARTALET i år avslutas ett

projekt som går under namnet ”Förbättrad
hantering av pyroteknisk utrustning vid
demontering av uttjänta fordon” och som
ingår i det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Projektet bedrivs för att få
en förbättrad hantering av pyroteknisk
utrusning vid demontering av uttjänta eller
krockade fordon. Det fokuserar på BlastBox 2.0, ett verktyg som används för att på
ett säkert och seriöst sätt spränga både
krockkuddarna och bältessträckarna i bilen.
När projektet avslutas ska en slutrapport
sammanställas och skickas in till RE:Source och Energimyndigheten. Därefter kommer BlastBox 2.0 att finnas tillgänglig för
alla demonterare.
Utrustningen kan beställas redan nu,
men kommer inte att kunna levereras förrän efter sommaren.
Finessen med den uppdaterade versionen är att bildemonterare får bättre möjlighet att visa tillsynsmyndigheten att man
följer de riktlinjer som finns i bilskrotningsförordningen. I BF 2007:186 beskrivs
det tydligt att bilens pyroteknik ska avaktiveras.
– Dagens bilar innehåller ändå upp till
26 pyrotekniska enheter som måste neutraliseras. Om dessa enheter inte neutrali-

seras på ett kontrollerat sätt kan personskador uppstå, säger Michael Abraham,
förbundsdirektör för SBR.
– Det uppdaterade verktyget kan på ett
enkelt sätt ge information om att man
verkligen har miljöhanterat bilen korrekt,
och tillsynsmyndigheten har möjlighet att
kontrollera att bildemonteraren har avaktiverat pyrotekniken innan den uttjänta
bilen går till fragmentering.
Michael Abraham påpekar att alla
demonteringsbilar i dag har någon typ av
pyroteknisk utrustning, och att inte ha
någon information att redovisa visar, enligt
förbundet, att man inte har demonterat
några bilar, alternativt inte gjort det på
korrekt sätt.
– Därmed ska man inte heller ha någon
auktorisation, säger Michael Abraham.
FÖRHOPPNINGARNA ATT KOMMA till rätta

med problemet med oseriösa bildemonteringar är stora när BlastBox 2.0 kommer ut
på marknaden.
– Alla som kommer att ha det nya verktyget kan visa att de verkligen lever upp till
kravet om att avaktivera pyrotekniken,
säger Michael Abraham.
För fragmenteringsföretagen är det en
högt prioriterad säkerhetsfråga att bilens
krockkuddar ska ha detonerat.
– Vi har viss manuell hantering i våra

OSERIÖSA
BILÅTERVINNARE

Snart är BlastBox 2.0 redo för maknaden. Förhoppningen är att det ska vara ett verktyg
för att komma åt de oseriösa demonterarna. Foto: Maria Lindén Hjelte

processer, och då får det inte finnas någon
pyroteknik som kan riskera att detonera.
För oss är det jätteviktigt att materialet
hanteras på rätt sätt innan det kommer in
till oss, säger Anders Sverkman, Sten
Recycling.
DET BLIR ALLT MER pyroteknik i bilarna. Den

första krockkudden kom 1988. Då fanns det
en eller möjligen två krockkuddar i bilen. I
vissa modeller kan det alltså i dag finnas så
många som 26 krockkuddar. Då är det viktigt att kunna försäkra sig om att alla verkligen har avaktiverats.
Enligt Anders Sverkman har demonterarna som använder sig av BlastBox ett utmärkt
verktyg för det, och han säger att den nya
versionen kommer att göra verktyget ännu
bättre att jobba med.
Även på Stena Recycling använder man
sig i viss mån av BlastBox, men mest för att
göra mottagningskontroller.
– Det är ju inte vår uppgift att se till att
pyrotekniken är avaktiverad, utan det måste
ha gjorts innan materialet kommer till oss,
påpekar Anders Sverkman.
Många demonterare har i dag den första
versionen, medan den uppdaterade versio-

nen än så länge har testats och utvärderats
hos 25 demonteringar runt om i landet. Men
efter andra kvartalet i år ska den alltså vara
tillgänglig för alla att hyra.
ENLIGT SKROTNINGSSTATISTIKEN fanns det

vid 2019 års slut 24 företag som är auktoriserade och har giltiga skrotningsintyg trots
att de inte avregistrerat en enda bil under
året. Enligt ett förtydligande från 2014 i
bilskrotningsförordningen (2007:186) ska
Länsstyrelsen återkalla en auktorisation om
”det har gått mer än ett år sedan bilskrotaren
senast utfärdade ett skrotningsintyg, och ett
återkallande inte är oskäligt med hänsyn till
att verksamheten inte har kunnat bedrivas
på grund av sådan sjukdom eller annat liknande hinder som kan förväntas upphöra
inom det närmast kommande året”.
Trots det är det alltså många som har kvar
sin auktorisation.
– Från branschförbundet verkar vi för att
myndigheterna ska se till att denna förordning ska efterlevas. Men trots det är det
många som har kvar sin auktorisation. Vi
påminner myndigheterna varje år, men återkopplingen är bristfällig, säger Michael
Abraham. ❂

• har bilskrotningsauktorisaton
• saknar delvis
- utrustning/verktyg/utbildning
• saknar oftast
- AC-tömning/tillstånd
-airbaghantering/tillstånd
- dräneringsutrusning
- tät ytbeläggning för ej dränerade
fordon
• rapporterar delvis materialåtervinningen årligen
• följer delvis gällande regelverk för
bilåtervinning som är BF 2007:186..

SVART SKROTNINGSVERKSAMHET
• har ingen bilskrotningsauktorisaton
• har ingen utrusning/verktyg/utbildning
• saknar AC-tömning/tillstånd
• saknar airbaghantering/tillstånd
• saknar dräneringsutrustning
• saknar tät ytbeläggning för ej
dränerade fordon
• har inga tillstånd över huvud
taget
• rapporterar inte materialåtervinning
• bedriver verksamh utan hänsyn
till de regler som finns, vilket är negativt för miljön
• kan inte avregistrera bilen då de
inte har tillstånd för det, vilket gör att
bilägaren får problem då denne står
kvar som ägare på ett fordon som
inte längre finns
• följer inte gällande regelverk för
bilåtervinning som är BF 2007:186.

NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2020

21

Miljö

Nyheter i korthet

Gemensam branschstandard
för hantering av elfordon

Antalet elbilar och laddhybrider ökar i Sverige – och därmed hos såväl demonteringsanläggningar som verkstäder.
Nu gör tre organisationer
gemensam sak för att ta fram
en standard för hantering av
fordonen som ska gälla för
alla involverade branscher.
Text: Maria Lindén Hjelte

SYFTET MED standarden är att säkerställa att

alla arbeten och all hantering av el- och
hybridfordon sker på ett säkert sätt och av
personal med rätt utbildning.
Bakom den branschgemensamma standarden finns organisationerna SFVF, MRF
och BIL Sweden. Även Elsäkerhetsverket
finns med och bollar idéer och ger feedback.

– Vi har en gemensam syn på det här och
våra gemensamma krafter kommer att
behövas, säger Henrik Idermark, MRF.
– Sedan vi gick ut med att vi gör det här
har många olika aktörer hört av sig och vill
att det ska vara klart nu, så det visar att vi
tänkt rätt.
Men när de gemensamma riktlinjerna kan
vara klara kan ingen svara på just nu. Arbetet med att ta fram dem har precis startat,
och det är ett stort jobb.
– Det är inget man kan slarva sig igenom,
men det är högt prioriterat, försäkrar Henrik Idermark.
DET FINNS VISSERLIGEN en branschstan-

dard från 2011, och det har pågått ett
arbete med att förnya den. Men nu, när
antalet elbilar och laddhybrider ökar på allvar, har arbetet alltså fått ny fart.
Bildemonterare, verkstäder och andra

aktörer i bilbranschen har stort behov av en
tydlig standard och ett bra regelverk för
hur arbetet ska gå till när det gäller hanteringen av de laddbara fordonen. Även bilprovning och aktörer som jobbar med lastbilar och bussar har visat intresse.
– Kraven på grundkunskaper är sannolikt
lika, men när man sedan kommer till specialistkunskaper ser det kanske inte likadant ut,
säger Henrik Idermark.
Det finns inga krav på att ha behörighet
liknande den som elektriker har för att hantera exempelvis en elbil.
– Det finns förvisso starkström men en bil
är inte klassad som en starkströmsanläggning, förklarar Henrik Idermark. Däremot
krävs att man har rätt kompetens. Riktlinjerna ska förtydliga och förenkla vad som
gäller, men även vara till för att förhindra att
det sker olyckor. ❂

Ökande intresse för återvinning
Förra året lämnade varje person
i Sverige in i genomsnitt 62 kilo
förpackningar och tidningar till
återvinning.
DET VISAR STATISTIK från Förpacknings-

och tidningsinsamlingen (FTI). Totalt
samlades 643 000 ton förpackningar och
tidningar in. Mängden motsvarar 3 405
fotbollsplaner.
2019 års statistik visar att mängden
insamlade glas-, pappers-, plast- och
metallförpackningar totalt sett ökade med
fyra procent jämfört med 2018 och att
ökningen var störst när det gäller metall
och plast, som båda ökade med drygt sex
procent var.
– Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna
idag. Schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli
återvunna, vilket är olyckligt. En enda åter-

Svenskarna är duktiga på att lämna förpackningar till återvinning.

vunnen plastflaska sparar till exempel lika
mycket energi som krävs för att hålla en
glödlampa lysande i tre timmar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.
Statistiken visar också att mängden
insamlade tidningar minskade jämfört med

2018, vilket är ett resultat av förändrade
mediekonsumtionsvanor.
Volymen tidningar har under en tioårsperiod minskat med i medeltal nio procent
årligen och prognoser visar att denna
utveckling nu accelererar till drygt 13 procent årligen. ❂

Verkstadsutrustningar

Komplett leverantör av verkstadsutrustning för fordonsverkstäder.

www.spikenservice.se

ISO
9001
ISO
14001
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Tel 0290-288 80
Box 41, 813 21 HOFORS
E-mail: info@arcmetal.se
www.arcmetal.se

Service, reparationer och försäljning av verkstadsutrustning
Tel 0500-444 555 • Fax 0500-470 270 • www.spikenservice.se • info@spikenservice.se

Vad är ett missat samtal värt?
Weblink RingBack är en kötjänst utöver det vanliga.
Kunden behåller sin plats i kön utan att ha samtalet igång
och blir automatiskt uppringd när det är deras tur. På så
sätt slipper du missade samtal och får nöjdare kunder.
031-301 48 10

KONTAKTA
OSS FÖR EN
KOSTNADSFRI DEMO

BO ERICSSON, vd

www.weblink.se

Rätt kunskaper
viktigare än utrustningen

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

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

BEGO: Europas största lager med begagnade
originalbildelar till Volvo, Renault och Dacia.

Aktuellt från

Smart och miljövänligt
att handla begagnade
originaldelar
Vi inom Bego har utvecklat ett smart sätt att
tillhandahålla begagnade originaldelar, med
kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet för
varje del. Varje såld återanvänd reservdel innebär
att en reservdel mindre behöver nytillverkas. På
så sätt bidrar vi tillsammans med återförsäljare,
verkstäder och bilister till att spara resurser.
Smart, eller hur?

EN STILLA UNDRAN … Räcker det med

skyddskläder eller ska man även ha specifika kunskaper för att utföra riskarbete
exempelvis i ett elfordon?
Ingen ska behöva omkomma eller skadas för att de får in ett elfordon på verkstaden. Juridiskt sett styrs det hela av
arbetsmiljölagen 3§ som säger att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och
vet vad han har att iaktta för att undgå
riskerna i arbetet.
Även 4§ måste vi rätta oss efter eftersom den säger att om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och
allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han
snarast underrätta arbetsgivaren eller
skyddsombud. Det är det som vi ska förhålla oss till, vill jag påpeka efter att ha
lyssnat på Lars Hoffmans föreläsning på

Automässan som hölls i Göteborg i januari.
Vilka kläder bör personalen använda
vid arbete i ett elfordon? Det är något
som allt fler funderar på. SFVF får allt
oftare frågan om det finns några generella
rekommendationer. Frågan kom från
början från Norge där man undrar om
det finns några rekommendationer vid
arbete med elbilar/batterier.
REKOMMENDATIONERNA ÄR olika bero-

ende på vilken fordonstillverkare det
handlar om. Det används dock allt mer
syntetplagg som arbetskläder, och konsekvenserna om dessa tar eld är ju allvarliga
med risk för omfattande personskador.
Sådana kläder bör därför undvikas vid
exempelvis elarbeten.
Naturligtvis är det viktigt att de som

håller på med riskarbeten även har rätt
skyddsutrustning.
De som jobbar med el hos NEVS har
flamskyddade kläder, och NEVS ställer
krav på att personalen absolut inte får klä
sig med något syntetiskt material inpå
kroppen, utan ska använda till exempel
bomull.
DET VIKTIGASTE BUDSKAPET är ändå att

personal ska ha rätt förkunskaper, rätt
utbildning och rätt inställning till att
utföra riskarbeten, och det överträffar allt
som finns att köpa i form av skyddsutrustning.
Det är med andra ord bättre att ha rätt
person med rätt utbildning på plats än att
klä upp en apa i flamsäkra kläder och
gummihandskar. ❂

Lägger du din beställning online så skickas din
beställning fraktfritt. Självklart gäller BEGO
Garanti, för fullständiga villkor se bego.se

Stort utbud av begagnade originaldelar.
Stor chans att du hittar delen som du söker.
Hållbarhet i fokus under hela arbetsprocessen.
Det är vi som är BEGO: JÖNKÖPING Jönköpings Bildemontering AB, Bäckamarken 5, 036-394450. KRAMFORS Ådalens Bildemontering AB, Karossvägen 1, 0612-12420. LUDVIKA
Demia AB, Bilvägen, 0240-87850. MALMÖ AB Harrys, Arlövsvägen 5, 040-382200. STOCKHOLM/HUDDINGE Allbildelar i Huddinge AB, Hökärrsvägen 125, 010-4974200.
STORSUND Norr bottens Bildemontering AB, Storsundsvägen 1, 0929-70000. VÄSTERÅS Hedbergs AB, Bastborregatan 3, 010-4974230.
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Försäljning och service
SE: +46 (0)35 10 95 15
NO: +47 918 12 331

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

VI HAR UTRUSTNING FÖR KOMPLETT
EL/HYBRIDBILSDEMONTERING

TRYCKLUFTSDRIVNA
MEMBRAN- OCH
DOSERPUMPAR

P10A

Belysning

hittar du hos oss
I vår katalog kan du hitta alla
våra produkter.

I mer än 30 år har vi tillverkat
pumpar till bl.a. fordonsverkstäder
och bildemonteringsfirmor.

Kontakta oss när det gäller era försäkringar
Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.se

galwin.se

P30A

Kontakta oss för mer info
Telefon 036-18 11 60
www.collyflowtech.se
info@collyflowtech.se

– VI ÅTERVINNER DEM

Det vi inte har hemma beställer vi hem då vi ständigt jobbar med att utöka vårt sortiment.

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!

ER Bilkyl AB Smältgatan 3 432 32 Varberg 0340-69 69 90 / 0346-102 07 info@adsverige.com

www.haggs.se

Sälj dina
stommar till oss

Vi tar hand om
Er slutkörda bil

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering
Märkesdemontering
www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden 0416-51 13 70

www.skrotabilen.se

0652-56 50 00

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

Om du har
stommar som
är högst 10 år
gamla kan du
sälja dem till oss!

Kontakta Mike Schwarm
och ta reda på hur du kan
bli leverantör till BORG
Automotive.
+45 31 79 39 99

msch@dk.borgautomotive.com

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader
4. Låga utbildningskostnader

ÅT

L

7. Juridisk hjälp

Ring 08-701 63 70 eller maila till info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.

E RIG E S BI

6. Låga inköpskostnader av diesel

Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
SV

5. Låga inköpskostnader av däck

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger
ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
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Branschförbund sedan 1961

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

Vi har ett brett sortiment av kylare till traktorer, bilar, bussar, lastbilar, veteranbilar,
entreprenad och industri på lager för omgående leverans.

VI SKROTAR INGA BILAR

KS

Vi utför även ombyggnad av aluminiumkylare, oljekylare och intercooler.

Din bilskrot på nätet

RI

Vi erbjuder nya kylare - byteskylare - oljekylare - intercooler, svetsning och lödning av
aluminium - specialtillverkning - värmeväxlare.

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

ANNA HENSTEDT, miljöansvarig

Många initiativ i EU
berör bilåtervinning
EU:S KOMMISSION har haft en workshop

med anledning av den just nu pågående
översynen av ELV-direktivet – direktivet
om producentansvaret för återvinning av
uttjänta fordon (ELV = end of life
vehicle). Förutom representanter från
fordonsindustrin, däribland BIL Sweden,
fanns förstås även representanter för hela
återvinningsindustrin, såväl bildemonterare som fragmenteringsbolag, på plats.
Det första som görs är att den nuvarande ELV-lagstiftningen gås igenom och
utvärderas, och man tittar bland annat på
hur den har fungerat hittills (lagstiftningen har funnits sedan 2007). Denna utvärdering har pågått sedan mars 2019.
EFTERSOM DET RÖR SIG om ett så kallat

direktiv har medlemsländerna frihetsgrader, hur man infört lagstiftningen i respektive medlemsland. Det har gjort att
man kan ha svårt att jämföra exempelvis
återvinningsresultaten mellan länderna.
Ett konsultbolag som kommissionen

anlitat har tittat på hur direktivet implementerats i de olika medlemsländerna,
hur effektivt och väl (eller inte) direktivet
fungerar. Man har till exempel konstaterat att väldigt många äldre och uttjänta
fordon försvinner ut ur EU.

tion.eu/. Under workshopen fick deltagarna möjlighet att framföra sina åsikter
muntligen, men eftersom det var många
deltagare gick det också att skriva ner
synpunkterna och skicka in dem.

MAN HAR OCKSÅ SETT att det är svårt att

uttjänta fordon ses över pågår flera initiativ inom EU på återvinningsområdet. I
december 2019 lanserade kommissionen
”The Green Deal”, som kommer att
handla om att kommissionen antar en ny
handlingsplan och tillväxtstrategi för att
påskynda och fortsätta övergången mot
en cirkulär ekonomi.
Man avser att se till att industrin och
alla värdekedjor går mot en modell för
hållbar tillväxt, med effektiva och rena
materialcykler. Detta förväntas också
generera nya jobb i återvinningssektorn.
Mer detaljer om vad detta kan komma att
innebära förväntas komma i början av
mars.❂

jämföra olika länders återvinningsresultat
eftersom länderna räknar och rapporterar
återvinningen på olika sätt. Vid intervjuer har det framkommit att många
anser att det fortfarande finns stora problem med många illegala aktörer på
marknaden, brist på korrekt införande av
direktivet i medlemsländerna samt otydlighet kring ägarens ansvar.
En rapport som gäller denna utvärdering förväntas bli klar under mars i år.
Efter detta kommer en konsekvensanalys
att göras, där man kommer att testa olika
idéer om vad som bör förändras. På kommissionens webbplats kan man följa
utvecklingen: https://www.elv-evalua-

UTÖVER ATT PRODUCENTANSVARET för

Aktuellt från

Bussbatterier används
som energilager
VID ÅRSSKIFTET PASSERADE vi

100 000
laddbara bilar på den svenska marknaden. En fantastisk utveckling, som också
innebär nya utmaningar när ny teknik
och nya material ska återvinnas.
Från Stena Recyclings sida satsar vi
stort på att utveckla lösningar, som gör
det möjligt att ta hand om batterierna
från de laddbara bilarna på ett hållbart
sätt den dagen de har tjänat ut.
När batterierna inte längre har tillräcklig kapacitet att användas i exempelvis bilar och bussar kan de fortfarande
ha kapacitet kvar att användas i ett
andra liv. På så sätt kan batteriernas liv
förlängas och många intressanta och
hållbara lösningar växa fram.
Nyligen presenterade Stena Recycling,
Volvo Bussar och Stena Fastigheter ett
samarbete där bussbatterier används
som energilager som skapar både miljömässiga och ekonomiska värden. ”Efter
ett antal års drift i trafik är batteriernas
kapacitet inte längre optimal för att driva en buss, men de kan fortfarande fylla
behov inom andra områden. Genom att
återanvända bussbatterier och ge dem
ett ”andra liv” använder vi resurserna på
ett bättre sätt samtidigt som vår klimatpåverkan minskar”, sa Håkan Agnevall,
vd, Volvo Bussar i samband med invigningen.
NÄR BATTERIERNA SEDAN har

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
0510-170 66
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ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

tjänat ut
även i ett andra liv kommer Stena
Recycling säkerställa att batterierna tas
om hand så att materialet från batterierna kan återvinnas.

Just hemkommen från en workshop i
Bryssel kan jag konstatera att vi i Sverige på de flesta sätt delar utmaningarna
inom bilåtervinning med många övriga
länder inom EU. ELV-direktivet är

» En annan fråga
som är i fokus är
den stora mängden
bilar som inte
kommer in till
återvinning.«
under översyn och nu rapporterades vad
som kommit fram vid den pågående
utvärderingen.
Elektrifieringens påverkan diskuterades och en annan fråga som är i fokus är
den stora mängden bilar som inte kommer in till en riktig återvinning.
Den senare frågan är ingen nyhet i sig,
men lösningar behövs och förslag till
lösningar har framförts länge och väl.
FÖRUTSÄTTNINGARNA ÄR OLIKA i

olika
länder inom EU, men i grunden är det
samma frågeställning som behöver lösas.
Bilar ska återvinnas på ett miljöriktigt
sätt den dagen de har tjänat ut och de
ska lämnas in till återvinning hos dem
som är auktoriserade bildemonterare.

Återvinningen ger då en stor miljönytta
och med fler återvunna bilar kan processerna utvecklas än mer för framtiden.
Förra året kom det in knappt 190 000
bilar för återvinning i Sverige. Det är i
sig riktigt positivt att så många bilar
återvinns och att mer än 95 procent av
materialet från bilarna kan återvinnas.
Ännu mer positivt skulle det vara om
fler av de bilar som blivit stående skulle
lämnas in för återvinning.
Det finns nästan 1,4 miljoner bilar
som är tillfälligt avställda och antalet
avställda bilar ökar år för år. Sedan 2007
har antalet avställda bilar ökat med mer
än 600 000. Den trenden behöver vändas.
I Sverige är vi många parter som står
bakom ett förslag som på ett enkelt sätt
skulle göra det möjligt att få in fler bilar
för återvinning.
Genom att införa en transportersättning till ägare av äldre uttjänta bilar, när
de lämnas in till en auktoriserad bildemonterare, skulle fler få möjligheten att
bidra till att bilar återvinns på ett riktigt
sätt.
Om bilar ändå överges skulle kommuner, stat och berörda aktörer kunna få
ersättning för de kostnader som finns
för att samla in sådana bilar. I samarbete
mellan Stena Recycling, Bilretur och
bilproducenterna skulle vi kunna bidra
till att fler bilar återvinns. Det är hög tid
att vårt förslag blir genomfört.❂
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Nytt från

Ledare

Danmark

JBØRGE MADSEN

JAN MOLBERG

Premiere på
digital skrotningsattest
direktor, dansk autogenbruk

generalsekretaer nbf

Efter fire års forberedelser fik den digitale skrotningsattest
premiere pr. 1. januar. Det betyder, at de danske forbrugere og
bilforhandlere fremover skal afmelde deres køretøj via internettet. Er man forbruger, kan man benytte det offentliges portal, borger.dk, og er man virksomhed, benytter den tilsvarende
portal for virksomheder, virk.dk.

velsen af den digitale skrotningsattest, og
som har repræsenteret de forskellige interessenter. Vi kan ikke forestille os, at Miljøstyrelsen vil se stiltiende på det her,« siger
direktør i Dansk Autogenbrug, Børge
Madsen.

DEN DIGITALE LØSNING indebærer, at auto-

ellers set frem til den digitale skrotningsattest som en vej til at gøre livet surt for
sortskrottere og for at sikre en nemmere
dialog med forbrugere, forhandlere og forsikringsselskaber.
»Og sådan håber vi også, det kommer til
at gå, når børnesygdommene er luget ud,«
tilføjer Børge Madsen. ❂

genbrugerne ikke længere skal agere som
bank for forbrugerne og udbetale skrotningsgodtgørelsen kontant og selv skulle
indhente beløbet ved indsendelse af skrotningsattesten.
Men ifølge branchen lider det fine system af mangler. Blandt andet er det muligt

Generalforsamling
i marts
LØRDAG DEN 7. marts afholder

Dansk Autogenbrug sin årlige
generalforsamling. Det sker i
Grenaa nordøst for Aarhus.
Medlemmerne har mulighed for
at mødes dagen før til en hyggelig
middag på det smukt beliggende
konferencecenter blot få meter fra
Kattegat.
På dagsordenen står adskillige
spændende emner, herunder foreningens strategiske fremtid.
I håbet om at trække flest mulige
deltagere har DAG’s bestyrelse
besluttet, at de første to deltagere
fra hver medlemsvirksomhed kan
deltage gratis. ❂
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at oprette sig som modtager af skrotbiler,
også selv om man ikke står opført i Miljøstyrelsens oversigt over godkendte autogenbrugere. Hermed er der åbnet en ladeport for såkaldte sortskrottere; virksomheder, der ikke er miljøgodkendte.
»Det er naturligvis noget, vi vil tage op i
det rådgivende organ, der har fulgt tilbli-

Norge

DEN DANSKE autogenbrugsbranche har



Utdanning på
høyenergibatterier
NBF FYLLER 40 år i 2020. Foreningen ble eta-

blert i forbindelse med en samling av
bedriftsledere i Bergen i 1980. Under landsmøtet 17. og 18. april vil det bli noen mindre
markeringer av 40 årsjubileet.
I dag har NBF snart 68 medlemmer.
Antall medlemmer har ligget nokså stabilt
de siste 15 år, på rundt 60 medlemmer. I
slutten av 2019 har NBF opplevd mange nye
medlems-søknader.
I mars 2020 vil medlemsantallet være 68
medlemsbedrifter, og flere søknader ligger til
behandling. Årsaken til at vi får en økning i
antall medlemmer er at flere ser nytten av et
medlemskap på grunn av kurstilbud, faglige
møter, katalysatorinnsamlinger, bistand i

enkeltsaker, mange gode medlemsavtaler og
sertifiseringsordningen BD sertifisering.
BD SERTIFISERING ER NBF sitt eget sertifise-

ringstilbud til medlemsbedrifter.
NBF har ikke innsyn i den enkelte sertifisering. Det er det bare sertifiseringsfirmaet
Ingeniør Oland AS som har.
Fire NBF bedrifter har valgt en sertifisering som leveres av en hoved-operatør de har
avtale med.
Her har deres avtalepartner – hoved-operatøren – full innsyn i de fleste rutiner i
bedriften. Bedriftene kan her bli sårbare.
Tre bedrifter har valgt en annen sertifisering, kalt «Norik BOP system». Ved nær-

mere kikk på dette systemet ser det ut som
det er en ren kopiering av BD sertifiserings-systemet. Dette er noe NBF undersøker nærmere.
NITTI PROSENT AV NBF bedrifter har ISO

eller BD sertifisering.
NBF har etablert egne trinn 1 kurs for
høyenergibatterier.
Tre kurser med til sammen 18 deltakere
har gjennomført kurset.
NBF arbeider for tiden med et trinn 2
kurs for høyenergibatterier. Dette vil bli et
kurs som går over flere dager og skal føre
frem til kompetanse til å diagnostisere batteriene. ❂




MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER


























Antal skrotninger 2009-2019. Kilde: Miljøordning for biler.

Flere gamle biler
væk fra vejene
Danskerne køber stadig flere
biler – og skrotter desto flere,
viser statistikken.
MENS BILSALGET VOKSEDE 218.483 nye

personbiler i 2018 til 225.589 i 2019, så
skrottedes der 118.312 biler sidste år mod
113.129 året før.

Baggrunden er formentlig, at hele tre
afgiftsnedsættelser – den seneste i 2017 –
har gjort det mere tilgængeligt for danskerne at skifte deres bil ud med en ny eller
nyere, der i højere grad imødekommer deres
behov.
Således har antallet af skrotninger været
stødt stigende fra 2016, da blot 92.311 biler
led shredderdøden. ❂

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

Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å
klikke på samarbeidspartenes logoer
på vår nettside. Linker til de forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.
Interesse i medlemskap i NBF,
Norges Biloppsamleres forening.
www.biloppsamlerne.com
Ring 22522943 eller 90803509
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.
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Norge

– I dag tror jeg alle innser at vi må satse mer på gjenbruk,
uansett produkt og bransje. Biler utgjør en viktig del av dette,
og vi kan om vi vil, alle sammen.
Bildemontørene jobber for at bilen skal være en miljøressurs
når den demonteres, og ikke en miljøbombe. Dersom man
bruker brukte bildeler, blir bilen nettopp en miljøressurs. I tillegg skapes det nye arbeidsplasser og kostnadene for bileierne
blir lavere. Dette er både miljøvennlig og gunstig for lommeboka, slutter Michael Abraham.

– I beste fall kan
brukte deler gi
flere år ekstra
levetid for en bil,
spesielt når det
gjelder de dyreste
elektroniske komponentene, sier
Tor Alm, styreleder
i Norges Biloppsamleres Forbund.

Gjenbruksverdige bildeler
går rett i metallpressa
– Jeg gremmes! En masse gjenbruksverdige
deler fra kasserte kjøretøy går helt ukritisk til
spille i metallpressa. Prinsippet i avfallspyramiden er at gjenbruk skal ha forrang fremfor
gjenvinning. Slik fungerer det ikke. I dag må
gjenbruks-aktørene konkurrere på lik linje
med dem som utelukkende driver med materialgjenvinning, fastslår Tor Alm, styreleder i
Norges Biloppsamleres Forening.

fort. Løsningen er jo enkel – det er bare å få inn en nødvendig
lovbestemmelse i avfallsforskriften, men dette står og faller tydeligvis med politisk vilje, sier Tor Alm videre.
- Bedrifter som primært har gjenbruk som formål må ha konkurransefortrinn i forhold til rene gjenvinningsbedrifter. Derfor
må det stilles krav til gjenbruk i konsesjoner for å sikre dette.
Gode virkemidler kan også være incentiver, for eksempel via
avgiftsregimet, både mot forbruker og bilbransje for å stimulere til
høyere andel gjenbruksdeler i reparasjoner.
Med Norges offensive holdning til tilpasning til nye EU-direktiver er det ekstra rart at ingen ting skjer her, fastslår han.

I dag er situasjonen at så mange som tre av ti biler ikke blir
behandlet for gjenbruk i det hele tatt. Det betyr i praksis at rundt
40.000 kasserte biler hvert år går direkte til metallgjenvinning,
selv om det kan være mye igjen av gjenbruksverdige deler i disse
bilene.
– I NBF er vi sterkt imot automatisk pressing av kasserte biler,
uansett hvor utrangerte disse er. Vi mener at alle kasserte biler
burde innom bildemonteringsbedrift for vurdering og demontering av brukbare deler før de går i pressa.

Sverige: Brukte deler hvis det er mulig
I Sverige er gjenbruksandelen mye høyere enn i Norge, noe som
sikkert henger sammen med at kasserte biler her må obligatorisk
gjennom en gjenbruksvurdering før de går videre til gjenvinning.
– Det stemmer. Det finnes ingen lovpålegg om dette, men i
praksis fungerer det slik, både for forsikringsbiler og for end-oflife biler. Omsetning av brukte deler er en viktig inntektskilde for
vår bransje, og i Sverige er alle forsikringsselskaper aktivt interessert i at det benyttes brukte deler ved reparasjoner såfremt dette er
mulig.
Ved reparasjon av forsikringsskader i Sverige, er derfor andelen
brukte deler som benyttes mellom 10 og 15 prosent, sier adm.
direktør Michael Abraham i SBR (Svenska Bilåtervinnares Riksförbund).

Incentiver må til
– Dersom myndighetene mener noe med pene ord om miljø og
gjenbruk så er dette en situasjon man burde gjøre noe med, og det
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Brukte deler lett tilgjengelig
Selv om bilverksteder er den viktigste kundegruppen for
brukte deler, finnes det også et betydelig privat marked,
bekrefter Tor Alm.
– Hvor interessant er markedet for brukte bildeler for private kunder?
– Dette er absolutt interessant for privatmarkedet, med det
høye prisnivået vi har på nye reservedeler i Norge. Har man en
litt eldre bil, kan dessuten den aktuelle delen være umulig å få
tak i. I verste fall kan resultatet bli at bilen bare må vrakes, og
det gir i alle fall ingen ekstra miljøgevinst, sier Alm videre.
I sin bedrift på Skreia, Bil-Demontering Innlandet AS, har
han selv rundt 32.000 brukte deler registrert på data, alt kontrollert og strekkodet. Men mye mer finnes på lager.
– I vår bransje er det opparbeidet betydelig kompetanse på
gjenbruk av deler fra kasserte kjøretøy. Bransjen har også
utviklet gode IT-løsninger som gjør brukte bildeler lett tilgjengelig for forbruker med noen tastetrykk på nett, fastslår
han.
Krav til gjenbruksvurdering
Som en tommelfingerregel utgjør prisen på en brukt del i dag
gjerne 33–40 prosent av prisen på en tilsvarende ny del, forteller Tor Alm videre. Han er klar på at ikke minst rådyre elektroniske deler i dagens bilpark kan føre til at biler vrakes langt
tidligere enn det som burde vært nødvendig.
– Kunne man i slike tilfeller erstatte den defekte komponenten med en brukt del i stedet for en ny, kunne bilens levetid kanskje forlenges med flere år.
– Hva kan årsaken være til at andelen biler direkte til gjenvinning er så høy?
– En generell utfordring ligger i lokalisering og avstander. I
en stor by som Bergen finnes det ingen aktør som jobber primært med gjenbruk. Her vil derfor svært mange biler havne
rett i metallpressa, så lenge det ikke finnes krav til vurdering
for gjenbruk før pressing.
Dette gjelder heller ikke bare for Bergen, men også flere
andre steder. Så lenge det ikke finnes krav til gjenbruksvurdering kan vi dessverre ikke vente at gjenbruksandelen vil øke
nevneverdig.
Vi vil med det første oversende et brev om sirkulær-økonomi til Miljøverndepartementet i håp om at dette kan få
politikerne på banen til fordel for økt gjenbruk, slutter Tor
Alm i NBF. ❂

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager
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Inside ❂ Egara

Berg&Ström
System AB
HENK JAN NIX
general secretary i egara

Workshop Review
ELV Directive
AS THE DIRECTIVE is

already 20 years old,
The EC has decided to evaluate the
Directive on effectiveness, coherence, relevance and efficiency.
We will put the presentation that was
used during the workshop online on the
EGARA website, but here we would like
to mention some interesting topics. The
meeting room was crowded, almost 100
people in a room for 80.
First of all the new head of unit was
introduced: Mattia Pellegrini. He was formerly involved in SME’s and also in raw
materials. He seems to be very eager for
results, which is what we need.
Closely related to this review, is the
review of the Battery Directive that will
start in 2021. The Battery Directive is of
influence on traction batteries, but is heavily obsolete regarding li-ion batteries, their
handling and their technology as well as
the possible percentage of recycling and
other possibilities for reuse.
APART FROM THE battery

directive other
legislation is of influence on ELV
recycling, like:
• Reach (description production hazardous substances)
• RoHS (Restriction of hazardous substances in Electronics)
• WEEE Directive
• Waste frame directive (WFD)
• Registration (DG Move)
34
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THE RESEARCHERS MADE a

good inventory of points that need attention. The
setup of the workshop was very practical:
• What do we disagree with?
• What do we miss?
• Evidence of things going really wrong(!)
Some good German and French studies
about best practises are available on the
EC websites.
Costs for depollution differ per country,
but depollution is not profitable.
For us this is in line with our opinion
that we need to take out all value of parts
reuse, especially with the low scrap prices.
What was interesting is the price of a ton
of clean pp (poly propylene): € 1000,- .
THINGS THAT GET attention

are missing
vehicles, reporting, batteries and EPR.
OEM’s state that they make costs with
reporting and take back networks, but we
feel a lot is missed and we are the ones
doing the job which is not free at all.
Even if consumers are obliged to take
their vehicles to ATF’s, it’s still possible to
sell them to people that just take them
abroad.
As it’s hard to distinguish ELV’s from
cars, the Italian way of allowing export
only with a current MOT was favoured.
ATF’s giving money to last owners is also
more effective than just legislation. It’s not
because we are stupid, it’s because they
otherwise disappear to illegals.
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I ständig utveckling ...
Vi utvecklar kundanpassade datasystem
för företag med speciella önskemål!
Fenix 5 är framtiden och är installerat
hos ﬂer än 60 bildemonteringsföretag och
används på över 700 arbetsstationer

EV batteries are a different matter. Do
they need to be only recycled for 50%? Is
it possible to recycle an EV for 95% if the
batterie is removed?
THE EC IS really

interested in things going
wrong, but needs hard evidence. For this
reason we have asked our members to
report on single use parts for instance, but
we also organised and organise meetings
in countries that want to show their situation. We are always open for any info.
Artemis wishes to discuss batteries with
ACEA and EGARA, which we of course
will do! This is a good way to effectively
come to good proposals.
SO FAR WE see

no reason to fear the outcome of the review and future development. What will happen next is:

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.

• Evaluation was looking back;

Systemet säkerställer
realtidssynkronisering med
andra bildemonterare,
aktuell försäljning etc.

• What are we going to change?
• Howe are we going to change them?
• Commission proposal(co-decision);
• Amendment Commission Decision on
How to Report?
It seems the EC wants to keep the
speed in this process and come to effective
results. We will stay involved where possible and keep you updated! ❂

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

Dessutom möjliggör tekniken
en lång rad nya verktyg och tjänster
som underlättar din vardag
och ökar effektiviteten och
därmed lönsamheten
i din verksamhet.
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SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
SE-114 31 STOCKHOLM

Begagnade
originalbildelar.
Till verkstadsägare
som vill jobba MiljöSmart:
Använd Begagnade originalbildelar och erbjud dina
kunder en reparationslösning till lägre kostnad.
Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation.

www.laga.se

