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Medlemsägt
Återvinningsföretag
Vi jobbar för ett hållbart samhälle. 
Genom att ta tillvara på material från  
bilar som katalysatorer, kablage, stommar 
och aluminium ser vi till att de kommer till 
användning igen. På så sätt sparar vi på 
jordens resurser. Bra både för miljö och 
ekonomi. Det är så vi på Lagagruppen 
tänker. Sunt och förnuftigt.

Ledare

I DESSA TIDER av pandemi ser vi med allt 
större förståelse hur viktigt det är att sam-
verka och att vara ödmjuk inför det som 
ibland krävs för att kunna göra föränd-
ringar. Det är något man ställs inför från 
tid till annan och som ibland är oundvik-
ligt.  

Det är därför viktigt att vi tar till oss 
information och kunskap, inte bara om hur 
vi ska återvinna bilen på bästa sätt, utan 
även om miljön som direkt och indirekt 
påverkar oss.  

Det som hänt nu påverkar oss alla på ett 
eller annat sätt, men det viktiga är på vilket 
sätt vi tar med oss kunskapen. 

Vi har tidigare gjort studiebesök hos oli-
ka bilproducenter och bildemonterare i 
Europa för att utbyta information och ska-
pa kontakter, men också för att kunna möta 
framtida utmaningar när det gäller bilåter-
vinning. 

I dagsläget är detta inte möjligt, men det 
vi kan se är att det finns en ökad möjlighet 
för vår bransch att utvecklas och att tillva-

rata återvinningsmålen för den uttjänta 
bilen.   

VI ÄR EN del av en global marknad. När län-
der stänger ner tillverkning och gränser 
uppstår problem att distribuera reservdelar 
för reparation eller service. Detta borde ge 
möjlighet att använda begagnade reservde-
lar från den lokala bilåtervinnaren.   

Vår bransch står inför många utmaning-
ar. Att återvinningsfrågorna ligger i tiden 
har säkert blivit än tydligare nu i dessa 
tider. Men det framstår också tydligt att 
man måste vara aktiv för att ta till sig infor-
mationen som är viktig för oss. Detta för 
att veta vart man är på väg och för att kun-
na orientera sig mot satta mål. Men det 
förutsätter också att man vet var man 
befinner sig.  

DÅ BÅDE FÖRBUNDET och BilRetur jobbar 
för att realisera en miljöriktig och ekono-
miskt hållbar bildemontering för framtiden 
är det viktigt att vi även ser över vår inrikt-

ning och vilka områden som ska ligga i 
fokus.   

Att ha framtidstro och jobba för en god 
utveckling av branschen är något vi själva 
måste stå för. Förbundet har sedan 1961 
gjort detta, och sedan 2011 har vi även med 
oss BilRetur på resan. Allt detta samman-
taget ger en bra möjlighet för er medlem-
mar att kunna se framtiden an med tillför-
sikt. 

Jag vill även passa på att tillönska alla en 
trevlig sommar med bra avkoppling och 
rekreation. Ta väl hand om er! 
 

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

I vår globala verksamhet 
saknar miljön landsgränser
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ENLIGT SBR:S FÖRBUNDSDIREKTÖR 
Michael Abraham finns i dag inga ekono-
miska förutsättningar för återvinning av 
plast i demonteringsbranschen.

– Det är tyvärr inte lönsamt att ta tillva-
ra plast för materialåtervinning, eftersom 
hanterings- och fraktkostnader överstiger 

primärråvarans pris. Därför går det mesta 
av bilens plast till förbränning som i och 
för sig skapar värme och ofta även elektri-
citet, säger han.

Om det skulle finnas styrmedel som 
möjliggjorde materialåtervinning av en 
större andel av de omkring 200 kilo plast 

– men fungerande
marknad saknas

som finns på en modern bil, vore det bra 
ur ett miljö- och sysselsättningsperspektiv, 
enligt Michael Abraham. 

 – Det är material av hög kvalitet, men 
för att kunna behålla den krävs till viss del 
manuell demontering av plasten, så att 
den kan gå i ett separat flöde för återan-
vändning av materialet till produktion av 
nya plastdetaljer.

I Sverige finns enligt Michael Abraham 
en fungerande lösning för att kunna repa-
rera plastdetaljer från demonteringsbilar 
som sedan återanvänds vid skaderepara-
tioner. Men det borde kunna göras i ännu 
större utsträckning med tanke på nyttan i 
ett miljö- och sysselsättningsperspektiv. 

– Tyvärr gör bristen på styrmedel att det 
mesta av bilens plast sitter kvar på den 
uttjänta bilen när den går från bildemon-
teraren till fragmenteringsföretaget. 

BILEN FRAGMENTERAS TILL små delar som 
separeras i olika steg där olika metaller, 
plast och den så kallade fluffen fångas upp. 
I alla de olika projekt som SBR varit delak-

tigt i har det dock visat sig att plasten inte 
ska slås sönder i små bitar. Det försämrar 
kvaliteten, vilket minskar möjligheterna till 

att den återvunna plasten kan bli nya plast-
detaljer. 

Återvinning av plast är ett aktuellt ämne 
som ofta lyfts i den allmänna miljödebat-
ten. Det är därför lägligt att få igång en dis-
kussion även i bilåtervinningsbranschen, 
menar Michael Abraham.

 – Om vi kan få draghjälp av debatten, 
och om det bidrar till en ökad återanvänd-

ning och återvinning av plast i vår bransch 
så är det en stor vinst.

Vad behöver då ändras för att en större 
andel bilplast ska kunna återbrukas eller bli 
ny plast? Enligt Michael Abraham är det 
svårt att peka ut enskilda åtgärder. Men det 
kan handla om momsfrihet för återvunnen 
bilplast, lägre arbetsgivaravgifter för dem 
som jobbar med återvinning, eller om 
transportbidrag. Det senare för att minska 
kostnaden för hantering av den återvunna 
plasten och på så vis göra den mer ekono-
miskt attraktiv.

– Tekniken finns, men det måste göras 
mer ekonomiskt intressant. Bäst vore 
naturligtvis om vi hade en marknadssitua-
tion med köpare och efterfrågan. I brist på 
det skulle jag vilja se något slags initiativ 
från stat eller större intressenter som kan 
klara av att långsiktigt stötta användningen 
av sekundär plast. Marknaden klarar inte av 
att ta de minuskostnader som plast, glas 
och däck innebär. ❂

Önskvärt återvinna     plast från bilarna

→

Plaståtervinning behöver diskuteras även 
i demonteringsbranschen, anser SBR:s 
förbundsdirektör Michael Abraham. 
– Om vi kan få draghjälp av debatten är 
det en stor vinst, säger han.  
Foto: Maria Lindén Hjelte

Mer plast måste återvinnas och återanvändas när 
bilar demonteras. Det menar SBR:s förbundsdirektör 
Michael Abraham, vars uppfattning stöds av både 
bilbransch och experter. Men ett stort hinder är att 
det saknas en fungerande marknad för återvunnen 
bilplast.

Av Johan Granath
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Framväxten av en mark-
nad kräver ofta offentli-
ga aktörer, enligt forska-
re vid Linköpings 
universitet. Men också en 
produkt som överträffar 
det befintliga utbudet 
och en berättelse om 
framtidens efterfrågan.

THOMAS MAGNUSSON ÄR professor i 
industriell organisation vid Linköpings 
universitet. Han har tillsammans med kol-
legorna Mikael Ottosson och Hans 
Andersson forskat om hur marknader för 
hållbara produkter byggs upp.

– Det enkla svaret är att de grundläggan-
de nationalekonomiska faktorerna utbud 
och efterfrågan måste finnas, säger han.

Deras forskning pekar också på några 
andra viktiga faktorer. Till exempel att den 
som kommer med en ny vara måste kunna 
bevisa att den överträffar en redan etable-
rad produkt.

– Man har bevisbördan för att det nya 
fungerar minst lika bra som det befintliga, 
som ofta tolereras även om det kan ha kän-
da negativa egenskaper. Till exempel är 
bensin och diesel accepterade, trots att det 
är allmänt känt att de är farliga för både 
hälsa och klimat, säger Thomas Magnus-
son.  

LINKÖPINGSFORSKARNA HAR undersökt 
framväxten av en marknad för biogas. Där 
har kommunala energibolags möjligheter 
att framställa gas samspelat med kommu-
nala ambitioner om renare innerstadsluft, 
liksom kollektivtrafikmyndigheters vilja att 
testa biogasdrivna stadsbussar. 

Efterfrågan har också spätts på av natio-
nella regler och subventioner för att minska 
andelen fossila fordonsbränslen. 

Offentliga aktörer kan alltså spela en vik-
tig roll för att en marknad ska uppstå. Men 
det krävs, enligt Thomas Magnusson, också 
ett trovärdigt system som gör att konsu-
menten kan använda och få det hen vill ha 
– ett fungerande system som levererar en 
vara av en viss kvalitet. 

Det behövs också en berättelse som 
handlar om produktens trovärdighet och 
om att människor i framtiden kommer att 
efterfråga den. 

– Vår forskning visar också att en mark-
nad för hållbara produkter måste kunna 
utvecklas och skalas upp. Det går hand i 
hand med berättelsen om att biogas repre-
senterar framtiden och att en åkare ska 
kunna räkna hem en investering i biogas-
drift, bland annat med hjälp av statliga 
subventioner. ❂

Att återvinna plast från 
bilar är komplicerat. Olika 
plastblandningar och 
lamineringar gör tillsam-
mans med miljöregler att 
det är svårt att göra ny 
plast av gammal. Men 
återvinningsbranschen 
menar att mer återvin-
ning är möjlig.

CHRISTER FORSGREN ÄR senior rådgivare 
på Stena Recycling International och anser 
att det är önskvärt med mer återvinning vid 
bildemontering. Samtidigt konstaterar han 
att det är komplicerat.

– Det är en stor utmaning. Mycket är 
lackerat eller glasfiberlaminerat, vilket gör 
det svårt att separera och sortera. Det är 
över lag mycket sammansatta plaster i bilar. 
Vi återvinner tyvärr oerhört lite.

En förutsättning bland flera är att en 
större andel demonteras maskinellt, menar 
Christer Forsgren. Men där är branschen 
ännu inte, och det finns andra strukturella 
problem. Till exempel är det långt mellan 

bildemonterarna och de anläggningar som 
kan ta hand om återvunnet material. Trans-
porter och lagringsutrymme är kostsamma 
poster.

Fast det finns ambitioner att återvinna 
mer. Christer Forsgren berättar om ett Ste-
naprojekt där ambitionen är att skilja ut 
och återvinna ABS- och polystyrenplast. 
Utmaningen är framför allt att få det så 
rent som möjligt från PVC-plast.

– Det finns en mindre andel PVC-plast i 
äldre bilar men den får inte återvinnas, 
eftersom den innehåller mjukgörare som 
sedan 2015 är förbjudna inom EU. PVC:n 
går heller inte att bränna eftersom det bild-
as klorföreningar som vid höga koncentra-
tioner korroderar förbränningsanläggning-
arna. Den plasten måste därför i dag läggas 
på deponi. 

Under hösten 2019 rapporterade flera 
stora svenska medier att bland andra Bel-
gien återvinner en stor andel bilplast. Det 
är en sanning med modifikation, menar 
Christer Forsgren, som konstaterar att det 
finns få eller inga internationella förebilder 
på området.

– Japan plaståtervinner inte, USA och 
stora delar av Europa gör det heller inte. 
Undantagen är Frankrike, Belgien, Neder-
länderna och i viss mån Österrike, som har 

begränsad återvinning, men deras siffror ser 
ofta bättre ut än vad de är, eftersom en del 
av plasten deponeras och då inte räknas 
med. 

FRANSKA RENAULT VAR troligen den första 
biltillverkaren som efterfrågade återvunnen 
plast, enligt Christer Forsgren. I dag finns 
en större efterfrågan och till exempel Volvo 
marknadsför sig med att 25 procent av 

plasten på en Volvo senast år 2025 ska vara 
återvunnen. Men, och det finns ett stort 
men, den plasten kommer från andra källor. 
I reklamen säger Volvo att tunnelkonso-
lerna är gjord av kasserade fisknät och 
båtrep och att mattorna i kupén bland 
annat består av fibrer från PET-flaskor.

Ny marknad  
kräver kvalitet  
och draghjälp

Thomas Magnusson forskar om hur mark-
nader för hållbara produkter byggs upp.

STENA RECYCLING INTERNATIONAL: 

– Återvunnen bilplast kan fungera exte-
riört men inte inne i bilen eftersom den till 
exempel kan komma från bensintankar där 
det finns lukt som inte försvinner. Det är en 
förklaring till att efterfrågan på livsmedels-
plast ökar från bilbranschen.

En annan förklaring är att livsmedels-
plasten finns i stora kvantiteter och håller 
hög kvalitet. Enligt Christer Forsgren finns 
i dag en så stor efterfrågan på återvunnen 
PET-plast, att den är dyrare än jungfrulig. 
Detta har öppnat för fusk där ny plastpel-
lets marknadsförs som återvunnen.

ARBETET MED ATT revidera EU:s bilskrot-
nings- eller ELV-direktiv har påbörjats. Ett 
enkelt sätt att öka efterfrågan på återvun-
nen bilplast skulle enligt Christer Forsgren 
kunna vara att vissa bildetaljer bara får till-
verkas av återvunnen plast. Han är dock 
noga med att påpeka att detta kräver 
omfattande kontroll, revision och spår-
ningsmöjligheter av att det faktiskt handlar 
om återvunnen plast. Han konstaterar 
också att plasten från demonterade bilar 
inte nödvändigtvis behöver användas i bil-
industrin.

– Det finns många användningsområden 
– avloppsrör, kabelhöljen, parkbänkar och 
allt möjligt, säger Christer Forsgren. ❂

» Återvunnen 
bilplast kan  

fungera  
exteriört men  

inte inne i bilen. « 

Enligt Christer Forsgren kan plast från demonterade bilar användas som exempelvis kabelhöljen och inte nödvändigtvis i bilindustrin.

Återvinning svår men inte  omöjlig
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Frössberg 
blir vd  
för SBR
Sveriges Bilåtervinnares 
Riksförbund, SBR, har utsett 
Andreas Frössberg till vd. 

HAN TILLTRÄDER tjänsten den 1 novem-
ber i år.

Samtidigt lämnar Michael Abraham 
sitt uppdrag som förbundsdirektör för 
SBR. 

Andreas Frössberg kommer från en 
tjänst som projektledare på stiftelsen 
Håll Sverige Rent, och har lång 
erfarenhet av att leda och driva såväl 
nationella som internationella verksam-
hetsövergripande projekt. Han har ska-
pat kontakter inom kommuner, länssty-
relser, myndigheter och olika företag 
när det gäller frågor som rör återvin-
ning.

HAN HAR BLAND ANNAT varit internt 
ansvarig för kunskapsområdet rörande 
ELV och övergivna fordon och har stor 
erfarenhet av miljöfrågor.

– Det är oerhört inspirerande att jag 
fått förtroendet att leda SBR vidare. Vi 
befinner oss i ett tufft läge i dessa pan-
demitider så det är med stor ödmjukhet 
som jag tar mig an detta uppdrag, säger 
Andreas Frössberg. ❂

BRANSCHORGANISATIONEN Plastic 
Recyclers Europe (PRE) är bekymrad inför 
framtiden.  Man säger att det största pro-
blemet är att efterfrågan på återvunnet 
material har minskat beroende på att så 
många plastbearbetande verksamheter har 
stängt. Dessutom noteras rekordlåga priser 
på jungfrulig plast.

– Om den här situationen fortsätter och 
inga åtgärder vidtas för att stötta denna 
sektor kommer plaståtervinning inte längre 
vara lönsam. Det innebär att EU inte kan 
uppnå sitt återvinningsmål och övergången 

till att använda cirkulär plast är i fara. I så 
fall finns inga andra alternativ än att skicka 
återvinningsbart plastavfall till deponi eller 
förbränning, säger Tom Emans, ordförande 
för Plastics Recyclers Europe. 

ENLIGT PRE FÅR det inte bara allvarliga mil-
jömässiga konsekvenser, utan man riskerar 
också att få långtgående socioekonomiska 
effekter med tanke på hur många som sys-
selsätts i värdekedjan för avfallshantering.

Plaståtervinningsbranschen uppmanar 
nu EU och dess medlemsstater att inklude-
ra återvinningssektorn i de sektorer som får 
stöd genom återvinningsplaner och att 
fortsätta genomföra de planer som 
bestämts inom ramen för cirkulär ekonomi.

– Att värna den positiva utvecklingen på 
denna marknad är avgörande för att mins-
ka Europas användning av jungfrulig plast 
och för att marknaden för den sekundära 
råvaran ska överleva, liksom att säkerställa 
ytterligare investeringar i sektorn, påpekar 
man från PRE. ❂

Europeiska 
plaståtervinnare  
vädjar om stöd 

Nyheter
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Bilbranschen vill återvin-
na och återanvända mer 
plast. Troligen kommer 
det också att ske, anting-
en i form av egna initiativ 
eller som ett resultat av 
lagstiftning, enligt BIL 
Sweden. Men att kunna 
använda mer återvun-
nen plast styrs av flera 
olika faktorer.

BIL SWEDEN ÄR branschorganisation för 
bland andra tillverkare och importörer av 
lätta fordon, som själva har 
producentansvar för uttjänta bilar. 
Branschorganisationen ansvarar för själva 
rapporteringssystemet och att siffror rap-
porteras enligt det utvidgade producen-
tansvaret som infördes 2015. Sedan dess 
ska en bil återvinnas till 95 procent av vik-
ten. 

Men det mesta av bilplasten energiåter-
vinns genom förbränning och en liten del 
används tillsammans med så kallat fluff 
som material för deponitäckning. 

Enligt Anna Henstedt, som är miljö- och 
laddinfrastrukturansvarig på BIL Sweden, 
finns det bland biltillverkare en självklar 
ambition att återvinna och helst återanvän-
da mer bilplast än vad som sker. 

– Den stora utmaningen är att det saknas 
ekonomiska morötter. Men branschen 
hoppas kunna återanvända mer och vi 
bevakar vilka nya återvinningskrav som 
kommer att gälla i och med det nya 
ELV-direktivet som är på gång, säger Anna 
Henstedt.

Även om ambitionen finns så kan olika 
biltillverkare ha olika ambitionsnivå för 
återvinning, vilket är en utmaning, menar 
hon. Det märks dock en ökad efterfrågan 
på återvunnen plast.

– Volvo Cars har tagit ett viktigt initiativ, 
att 25 procent av bilens plast år 2025 ska 

vara återvunnen, även om det handlar om 
annan återanvänd plast än bilplast. Men 
någonstans måste man börja. 

SKÄLET TILL ATT det saknas en marknadssi-
tuation för återvunnen bilplast är framför 
allt att Sverige är ett stort land med relativt 
liten befolkning, menar hon. Det innebär 
jämförelsevis små volymer och långa 
transporter av återvunnen plast, vilket ger 
höga kostnader. Fler bilar borde dessutom 
statistiskt komma in till bildemontering. 
I stället ställs de av utan att någon ifråga-
sätter vad som skett med bilen. Detta är ett 
faktum som bilbranschen tillsammans med 
återvinningsindustrin försökt påtala för 
myndigheter under flera år. Ju fler bilar som 
kommer in till återvinning, desto större 
underlag för en ekonomiskt och miljömäs-
sigt hållbar materialåtervinning. 

Användning av återvunna material och 
specifikt återvunnen plast kan ses som en 
mognadsfråga för bilbranschen, menar 
Anna Henstedt. Många kunder kommer 
troligen så småningom att acceptera och 

efterfråga bilar som delvis är gjorda av åter-
vunna material. Men alla tillverkare är inte 
där än.

– Dels finns det en konservatism, dels 
lönar det sig inte heller alltid att vara före-
gångare, säger hon. 

Branschen vill återvinna mer plast och 
troligen kommer det också att ske genom 
egna initiativ eller när lagstiftningen 
skärps. Att använda mer återvunnen plast 
måste gå i takt med flera andra omständig-
heter, menar hon.

– Till exempel måste en kvalitativ och 
kvantitativ tillgång till återvunnen plastrå-
vara säkras, liksom att återvinningen i sig 
inte ger negativ miljöpåverkan, säger Anna 
Henstedt.❂

Bilbranschen beredd 
att återvinna mer plast 

Ju fler bilar som demonteras, i stället för att 
bara överges, desta större underlag för eko-
nomiskt och miljömässigt hållbar material- 
återvinning, menar Anna Henstedt.

Andreas Frössberg blir vd för SBR.

Plaståtervinningsindustrin  runt om i Europa har det tufft, och många producenter har 
tvingats stänga. Nu vädjar branschen om EU:s stöd.
Foto: Shutterstock

Plaståtervinningsindustrin i 
Europa är under hård press. 
Aktörer i branschen har dragit 
ner på sin verksamhet i 
spåren av covid-19-
pandemin. Flera producenter 
har till och med tvingats 
stänga.



Utveckling

EN IDÉ BLIR VERKLIGHET
 
I sin verkstad i Klokkerholm fick Arne 
Andersen idén att skapa alternativa 
karosseridelar. En stor del av tiden på 
verkstaden gick nämligen åt för att anpassa 
originaldelar när bilarnas småskador skulle 
repareras. Därför började han och hans då 
12 anställda att tillverka formverktyg så att 
det kunde bli både snabbare och billigare att 
framställa alternativa karosseridelar. Detta 
ledde till att Arne Andersen 1969 tog de 
första stapplande stegen mot att skapa ett 
företag som skulle bli ett av de främsta på att 
använda nya tekniska lösningar. 

BÅDE DRÖMMEN OCH 
FÖRETAGET VÄXER
Idag sker produktionen av alternativa 
karosseridelar fortfarande på adressen i 
Klokkerholm där det nu 25 000 m2 stora 
företaget har lyckats behålla verksamheten 
lokalt trots att man producerar 1,5 miljoner 
delar per år och att dessa säljs i fler än 40 
länder runt om i världen. 
Här sker egenproduktionen i ett nästan 
symbiotiskt förhållande mellan människa 
och maskin – och det har hänt en del sedan 
starten 1969: ”Robotarna är en del av 
historien om hur vi kan hålla jämna steg med 
efterfrågan”, förklarar Klokkerholm ”för de 
gör ju helt enkelt saker snabbare än om de 
hade varit en människa”. Det förflutna är 
dock varken något vi glömmer eller avvisar, 
och sida vid sida med den nya fiberlasern står 
en 3D-skärmaskin från 1992: ”Idag är det över 
25 år sedan den kom, och man måste säga 
att tekniken har utvecklats mycket sedan 
dess, men den kan vissa saker som gör att 
det fortfarande är lönsamt för oss att behålla 
den.” 
Även om vi på Klokkerholm värnar om det 
förflutna framstår vår önskan om att ligga 
i framkant och hitta nya och intressanta 
lösningar på problem som lysande punkter 
genom företagets historia: 1973 köpte 
Klokkerholm exempelvis Skandinaviens 
första laserskärmaskin. Även på senare tid 
har vi sett spännande tillskott i produktionen, 
bland annat fiberlasern vi nämnde tidigare 
och som kom efter 2017 då det var bra fart 
på försäljningen. Det innebar att man var 
tvungen att upprusta för att produktionen 
skulle kunna hålla jämna steg med 
efterfrågan.  

KVALITET OCH 
AMBITIONER PÅ TOPP
De många tekniska framstegen inspirerar 
Klokkerholm: ”Det händer hela tiden 
något inom branschen, och det är otroligt 
spännande.” 
Även om lokalerna har blivit större 
och produktionen effektivare är syftet 
fortfarande detsamma: att skapa alternativa 
karosseridelar som helt och hållet kan 
jämföras med originaldelarna. Stålet som 
används är detsamma som för originaldelarna 
och formverktygen är formade efter 
originaldelarna. Och för Klokkerholms 
medarbetare är robotar, fiberlasrar och 
3D-skannrar ett spännande sätt att nå detta 
mål: ”Vi kommer alltid att vara bättre – på 
alla plan – och det drivs vi av.” 
På Klokkerholm Karosseridele låter framtiden 
helt enkelt inte vänta på sig.

Klokkerholm Karosseridelar började som 
ett litet företag i Nordjylland men kan idag 
kalla sig en av de ledande leverantörerna av 
karosseridelar i Europa. Produktionen har 
haft stor inverkan på den utvecklingen.

Dansk 
produktion 
i världsklass

Du kan læse mere på
www.klokkerholm.com

Du kan läsa mer på
www.klokkerholm.com
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Deras affärssystem har utveck-
lats under 40 års tid. Och nu är 
de redo att möta bildemonte-
ringsbranschen.

FÖRETAGET CAVAGENT är specialiserat på 
att utveckla branschanpassade och heltäck-
ande affärssystem. Det är del av en 
branschoberoende mjukvarukoncern där 
bland annat Bilvision ingår. Bakom företa-
get står Marcus Wigren och Boris Matisic, 
vd respektive verksamhetschef. Och affärs-
systemet, som Cavagent hanterar och 
utvecklar, är en riktig veteran. Systemet 
Orfala har nämligen hunnit bli 40 år och 
har utvecklats väl genom åren.

– Det har överlevt bubblor, krascher och 
ekonomiska kriser och vi kommer även gå 
starka ur den pågående pandemin, säger 
Marcus Wigren.

Orfala står för order, fakturering och 
lagerhantering. Det är dock bara en del av 
vad systemet kan hantera. I Orfala ingår 
även delar som försäljning, verkstad, bokfö-
ring, maskinhantering och personalens tids-
stämpling för att nämna något.

– Genom ett nära samarbete och dialog 
med användarna blev systemet tidigt anpas-
sat för maskinbranschen, säger Marcus 
Wigren.

DE STÖRSTA kunderna har de senaste åren 
också funnits inom maskinbranschen, och 
bland användarna finns John Deere, som är 
ett stort varumärke när det gäller framför 
allt försäljning och service av maskiner 
inom lantbruk och skog. Därifrån blev nästa 
steg att utveckla systemet ytterligare för att 
passa även bildemonteringsbranschen.

– Systemet har primärt funnits för våra 
befintliga kundsegment men kan nu även 
användas av demonterare, säger Marcus 
Wigren.

Tillsammans med sina pilotkunder har de 
lärt sig flödet och byggt ett system efter det. 
De har tittat på hur bilen töms på vätskor 
och plockas ner, hur delarna testas, fotas, 
lagerförs, publiceras, säljs och så vidare. På 
så sätt har Orfala utvecklats för att passa 
just demonteringsbranschen och vara ett så 

pass heltäckande system som möjligt. Det 
är ett projekt som löpt under ett års tid.

– Bildemonteraren är en framåt aktör. Nu 
har vi ett allt-i-ett-system, byggt för att 
underlätta en demonterares vardag, säger 
Marcus Wigren.

SAMTIDIGT HAR nästa steg i utvecklingen 
tagits.

– Nu har vi precis lanserat vår nya appli-
kation, en mobilapp för telefoner och surf-
plattor, berättar Boris Matisic. 

Appen är bland annat tänkt att fungera 
som en förlängd arm och kunna bistå dem 
som jobbar ute på fältet eller på exempelvis 
verkstadsgolvet.

– Bildemonterarna är ju sällan bara 
demonterare, fortsätter Boris Matisic. De 
hanterar ju även däckskiften, säljer andra 
delar och har kanske en verkstad. Med 
Orfala kan de effektivisera arbetet och få 
ihop alla verksamheter under ett och sam-
ma paraply.

Även systerbolaget Bilvision har tagit 
fram en skräddarsydd lösning för demonte-
ringsbranschen. Den nya tjänsten ”Demon-
tera” är ett beslutsstöd som används innan 
man börjar demontera och ger en över-

blicksbild över rådande tillgång och efter-
frågan, lagertider, prisförslag per del med 
mera. 

– TILLSAMMANS med Orfala kommer detta 
bli ett riktigt vasst stöd i vardagen för 
demonteringsbranschen. Vill man sen 
koppla på e-handel eller visa sina delar på 
sin egen webbplats hjälper vårt systerbolag 
Empori till att fixa det, ger Marcus Wigren 
som exempel. 

Orfala är även integrerat med Bildelsba-
sen, Bilvision och Logtrade med flera.

– Demonteringsbranschen består av hårt 
arbetande människor som försöker få ihop 
sin vardag, men som kanske jobbar onödigt 
mycket i vissa moment och i för många oli-
ka system som ofta inte hänger ihop, påpe-
kar Marcus Wigren.

– Det är miljökämpar som verkligen gör 
bra grejer, och deras arbete borde lyftas 
fram mer än det gör i den ständigt pågåen-
de miljödebatten. 

Även företaget Cavagent, som har sitt 
säte i Viken utanför Höganäs, fortsätter att 
utvecklas och växa. I dag sysselsätts 13 per-
soner, och man fortsätter att anställa. ❂
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Veteran redo att möta
demonteringsbranschen

Marcus Wigren och Boris Matisic är redo att hjälpa till att underlätta bildemonterarnas 
vardag.



Nyheter i korthet

Verkstadsutrustningar
www.spikenservice.se

Verkstadsutrustningar
www.spikenservice.se

Komplett leverantör av verkstadsutrustning för fordonsverkstäder.

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

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

ISO 
9001

ISO 
14001

Nyheter i korthet

Filten som blockerar brand i elbilxxxx

Det är inte helt lätt att släcka 
en brinnande elbil eller hy-
brid. Nu finns i alla fall möjlig-
heten att blockera elden tills 
räddningstjänsten kan vara 
på plats.

– OM ETT LITIUMJONBATTERI börjar brinna 
kan man inte släcka med vatten eller 
brandsläckare. Det bästa är att blockera 
eller förebygga elden genom att täcka över 
bilen.

Det säger Joachim Vogt från det tyska 
företaget Recycling Partners som är åter-
försäljare av en brandfilt från den norska 
tillverkaren Bridgehill. 

Det finns flera risker att ta hänsyn till om 
olyckan skulle vara framme. Ett litiumjon-
batteri kan till exempel drabbas av termisk 
rusning, vilket innebär en okontrollerad fri-
görelse av battericellens energi. Det i sin 
tur kan leda till att en brand uppstår som är 

nästintill omöjlig att släcka, och batteriet 
riskerar att återantända långt efter det att 
elden har släckts. 

BRANDFILTEN PLACERAS på marken fram-
för eller bakom bilen och rullas sedan med 
ett handgrepp ut över fordonet. Det är vik-
tigt att säkerställa att filten sluter tätt runt 
om och mot marken. Efter minst 20 minu-
ter kan personal från räddningstjänsten 

avlägsna filten och göra vad som krävs för 
att släcka eller fortsatt förhindra branden.

Joachim Vogt är noga med att påpeka att 
man inte själv kan släcka en sådan brand, 
utan att man måste vänta på att räddnings-
tjänsten ska komma.

Filten finns i två varianter. Den ena, 
standard, kan bara användas en gång med-
an den andra, kallad pro, kan användas upp 
till 30 gånger. ❂

 
Vi köper dina katalysatorer, kablage, batterier & aluminium  
 
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 

 

Ditt gamla skrot ger dig nya pengar
Norr om Timrå köper vi även karosser,  
 
Vänligen kontakta oss 020-566 566 och fråga  
efter den inköpare som jobbar närmast din ort.

Det effektivaste 
sättet att släcka 
eller förebygga 
brand i en elbil är 
att täcka över hela 
fordonet med en 
filt, enligt Joachim 
Vogt.
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Att vara i teknikens 
framkant kräver kunskap

GASDRIVNA FORDON BLIR allt vanligare, 
både i Sverige och internationellt. Fordon 
som drivs av biogas, naturgas, motorgas 
(gasol) eller vätgas (bränslecellsfordon) 
kräver ny kunskap hos oss. 

En viktig fråga är hur säkerheten ska 
tillgodoses så att en räddningsinsats kan 
bedrivas på ett säkert och effektivt sätt 
inom godtagbar tid Det här påverkar 
verkstäder, bärgare och fordonsdemonte-
ringar likväl som blåljuspersonal. 

SFVF är med i MSB:s projekt där 
målet är att ta fram en vägledning för 
räddningspersonalens hanterande av gas-
fordon som är inblandade i olyckor. 
Självklart kommer vägledningen att bidra 
med ökad kunskap hos främst rädd-
ningspersonal, men även hos verkstäder, 
bärgare och fordonsdemonterare, det 
kommer SFVF se till. 

ANTALET GASFORDON ÖKAR i snabb takt 
i Sverige. Från 2009 till 2014 skedde en 
fördubbling av gasfordon. Enligt Trans-
portstyrelsen fanns det år 2019 totalt 
55 563 fordon med gas registrerat som 
drivmedel. Av dessa var 2 545 bussar och 
11 005 var lastbilar. Bland bränslecells-
fordon (vätgas) är i dag ett fåtal personbi-
lar, men de förväntas öka när infrastruk-
turen är utbyggd och kostnaden för for-
donen minskat. I Stockholm kommer i år 
vätgasbussar användas i linjetrafik. Till 

att börja med ska fem bussar testas i 
Stockholm. Kunskapen är låg eller obe-
fintlig vid användningen av fordonsgaser, 

och då ökar risken för olyckor i onödan. 
Eftersom dessa risker inte är fullt kart-
lagda har vi ett mycket viktigt arbete 
framför oss. 

I SVERIGE BRINNER årligen ca 5 000 for-
don, varav omkring 80 procent är person-
bilar, enligt statistik från MSB. De 
senaste tio åren har antalet olyckor med 
gasfordon legat på ca 10–20 per år. 
Olyckor med gasfordon medför andra 
typer av risker än fordonsolyckor med 
bensin och diesel. De särskilda brand- 
och explosionsrisker som gasdriften 
innebär medför att större områden runt 

fordonen (liv, miljö och egendom) utsätts 
för skaderisker. Få känner exempelvis till 
att skyddsområdet är 300 meter när en 
gasbuss brinner. Längdrekordet har en 
sopbil i USA, då en gastank flög iväg 400 
meter.

Här behöver verkstäder, bärgare och 
fordonsdemonterare veta vilka försiktig-
hetsåtgärder som ska vidtas under exem-
pelvis transport till verkstad/bildemonte-
ring och när arbete på verkstad och dylikt 
genomförs.

VID BRÄNSLELÄCKAGE FRÅN gasfordon 
finns det risk att explosiv blandning med 
luft bildas, och den kan antändas vid 
kontakt med en tändkälla med en kraftig 
brand som följd. I värsta fall kan det bli 
en tryckkärlsexplosion. När vi tar in ett 
fordon på verkstaden och sätter upp for-
donet i en riktbänk eller hissar upp det 
kanske något knäcks och olyckan sker. 

I november 2019 fanns det 98 912 
laddbara fordon i Sverige och prognosen 
är att det kommer öka kraftigt när coro-
natiderna är över. Olyckor sker redan nu, 
men endast sju bränder i elbilar eller 
elhybridbilar uppstod 2018–2019. Dess-
utom har vårt arbete med risker och 
rekommendationer tillsammans med 
RISE, Volvo, Scania m.fl. gjort att vi nog 
är bättre förberedda för elfordon än med 
gasfordon. ❂

Aktuellt från
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

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? 

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

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

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, Hökärrs vägen 125, 010-4974200. 
 STORSUND Norr bottens Bildemontering AB, Storsundsvägen 1, 0929-70000. VÄSTERÅS Hedbergs AB, Bastborregatan 3, 010-4974230.

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

» Kunskapen är  
låg eller obefintlig  
vid användning  

av fordons- 
gaser och då
ökar risken för  

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

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

Branschförbund sedan 1961

1. Låga fraktkostnader 

2. Lägre försäkringskostnader 

3. Låga certifieringskostnader 

4. Låga utbildningskostnader 

5. Låga inköpskostnader av däck 

6. Låga inköpskostnader av diesel 

7. Juridisk hjälp

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger  
ett medlemskap i ditt branschförbund många för-
delar.

Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.

Ring 08-55 768 200 eller maila till info@sbrservice.se,  
så besvarar vi frågorna.

galwin.se

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

www.haggs.se  0652-56 50 00

VI SKROTAR INGA BILAR 
– VI ÅTERVINNER DEM

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Auktoriserad
 

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

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering

Märkesdemontering
www.autodemontering.se

Ommavägen 9   275 33 Sjöbo   Sweden 0416-51 13 70

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

VI HAR UTRUSTNING FÖR KOMPLETT 
EL/HYBRIDBILSDEMONTERING

Kontakta Mike Schwarm 
och ta reda på hur du kan 
bli leverantör till BORG 
Automotive.

+45 31 79 39 99
msch@dk.borgautomotive.com

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

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!

CORONAEFFEKTER PÅ FORDONSREGISTERINGAR

Tillfällig skrotningsersättning
ska kickstarta marknaden
Nyregistreringarna av per-
sonbilar minskade med 50 
procent under maj. BIL 
Sweden hoppas nu att en 
skrotningsersättning på upp 
till 25 000 kronor som en av 
flera åtgärder ska få igång 
marknaden igen.

DEN DIREKTA ANLEDNINGEN till den kraftigt 
vikande fordonsmarknaden var 
covid-19-utbrottet och dess negativa effek-
ter på svensk ekonomi. 

I maj minskade antalet nyregistreringar av 
personbilar med 50 procent och lätta lastbi-
lar minskade med 51 procent. Hittills i år 
har personbilsregistreringarna minskat med 
26 procent medan lätta lastbilar har minskat 
med 44 procent. 

För att bryta den negativa utvecklingen 
och få en kickstart av marknaden så snart 
som möjligt har BIL Sweden lagt fram för-
slag till en grön omställning av fordons-
marknaden. 

Kickstartpaketet innehåller sju åtgärder, 
både för personbilar, lastbilar och bussar. En 
av åtgärderna är en tillfällig skrotningser-
sättning för att få bort de äldre fordonen 
från vägarna, vilket skulle gynna både miljö 
och svensk ekonomi. 

– Det skulle vara bra för trafiksäkerheten 

också, säger Jessica Alenius, vice vd för BIL 
Sweden. Att få bort de äldre bilarna skulle 
enligt Trafiksäkerhetsverket kunna rädda 30 
liv om året. 

BIL Sweden föreslår att det införs en till-
fällig skrotningsersättning på 5 000 kronor 
för personbilar och lätta lastbilar av tillverk-
ningsår 2005 och äldre utan krav på köp av 
nyare bil. För att påskynda den gröna 
omställningen föreslår man även att skrot-
ningsersättningen kan utgå med upp till 
25 000 kronor vid köp aven ny bil som ligger 
i linje med Bonus malus-systemets kriterier.

EN ANNAN ÅTGÄRD är att regeringen snarast 
lämnar besked om att nedsättningen av bil-
förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbi-
lar förlängs från kommande årsskifte. BIL 
Sweden påpekar att tjänstebilsmarknaden är 
mycket viktig för att ny teknik ska få ett 

snabbare genomslag i bilparken och man 
förordar även att offentlig förvaltning tidi-
garelägger sina inköp av fordon. 

– De föreslagna insatserna ger ett viktigt 
stöd att få igång efterfrågan på fordon som 
är viktigt för Sverige, samtidigt som flottan 
förnyas mot renare och säkrare fordon, säger 
Jessica Alenius.

– Vi har tidigare också flaggat för att 
laddningsinfrastukturen måste förstärkas 
och intensifieras. Det i sig är ingen skjuts för 
nybilsregistreringarna, men det skulle ge en 
viktig signal om vi ska få grön omställning 
och nå klimatmålen.

Enligt Jessica Alenius har paketet fått 
positiv respons.

– Regeringen lyssnar, men vi har inte fått 
något konkret ännu när det gillar skrot-
ningsersättningen och andra tillfälliga åtgär-
der i samband med den här krisen. ❂

Nyheter
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I SKRIVANDE STUND lever vi alla med 
konsekvenserna av coronaviruset. Ingen 
situation tidigare kan liknas vid den 
som vi befinner oss i nu. 

Vi i Stena Recycling är övertygade 
om att vi kommer att få se en vändning, 
men vi vet inte när. Vår ambition är att 
finnas nära våra kunder både nu och 
framåt, och vi hoppas att våra kunder 
på bästa sätt lyckas navigera i de osäkra 
och tuffa tider vi befinner oss i.

Att hållbarhetsfrågan blivit allt vikti-
gare för Stena Recyclings kunder blev 

tydligt långt innan coronakrisen bröt 
ut. 

Om vi ser tillbaka till försommaren 
2019 tog Stena Recycling initiativet till 
Circular Initiative. 

Tanken med det initiativet är att det 
ska fungera som en samarbetsarena där 

olika aktörer kan dela sina erfarenheter 
och utveckla nya lösningar tillsammans 
för att skapa fler cirkulära flöden. 

Vid eventet samlades en lång rad sto-
ra företag inom svensk industri. Att bli 
cirkulära kräver samarbete och under 
det gångna året har vi skapat fler och 
nya samarbeten, mycket tack vare vårt 
initiativ Circular Initiative.

ETT KVITTO PÅ att vårt långsiktiga håll-
barhetsarbete ger resultat är att Stena 
Recycling har utsetts till Sveriges mest 
hållbara återvinningsbolag 2019. 
Utnämningen grundar sig på intervjuer 
med beslutsfattare inom små och med-
elstora företag i studien Sustainable 
Brand Index B2B som utförs av SB 
Insight. 

Det är tredje året i rad som Stena 
Recycling ligger i topp i Sustainable 
Brand Index B2B. 

Bakgrunden till Stena Recyclings 
utmärkelse är ett fokuserat arbete med 
målet att göra kunderna inom svensk 
industri och andra verksamheter mer 
resurseffektiva och mer cirkulära. 
Utmärkande är täta, ingående samarbe-
ten med många kunder samtidigt som 
vi tar större plats i viktiga frågor i det 
offentliga samtalet. 

NÄR DET GÄLLER bilåtervinning har 
viktiga delar av utvecklingen av åter-
vinningsprocesserna  kommit till just 
genom långsiktiga samarbeten mellan 

SBR, BilRetur, BIL Sweden, Bilprodu-
centerna och Stena Recycling. 

Från Stena Recyclings sida vill vi visa 
att vi jobbar vidare på ett långsiktigt 
och hållbart sätt med den utvecklingen. 

EN DEL AV det är att vi fortsätter vårt 
nära samarbete med medlemsföretagen 
i BilRetur så att vi kan stötta varandra i 
de svåra tider som vi lever i just nu. Vi 
har därför bland annat erbjudit med-
lemmarna i BilRetur särskilda trygg-
hetsavtal. Med sådana avtal är tanken 
att vi ska kunna fortsätta samarbeta 
även om tiderna gör det svårt ekono-
miskt för alla inblandade parter.

När vi väl är igenom coronakrisen 
gäller det att vi fortsätter samarbeta för 
att säkerställa en hållbar bilåtervinning 
framöver. Då är det särskilt glädjande 
att ta del av BIL Swedens förslag till 
kick-start för Sverige. 

En av åtgärderna som BIL Sweden 
föreslår är att under ett år införa en 
temporär skrotningsersättning för äldre 
bilar som lämnas in för återvinning till 
medlemmarna i BilRetur. 

Givet att förslaget genomförs skulle 
det bli en viktig del för en bra återstart 
så att fler bilar kan återvinnas på ett 
hållbart sätt. Det skulle bidra starkt 
positivt till både miljön och säkerheten 
samtidigt som det skulle säkra och ska-
pa arbetstillfällen. ❂

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, branschansvarig elv
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CORONAPANDEMIN HAR FÅTT stora 
negativa följder för fordonsindustrin och 
fordonsbranschen i Sverige. Flera av de 
personer som sysselsätts i svensk fordons-
industri har varit eller är permitterade. 
Orderläget och nybilsregistreringarna har 
minskat kraftigt. Denna nedgång och 
inbromsning når ju i förlängningen också 
landets bildemonterare.

BIL Sweden hoppas nu att regeringen 
ska bidra med stöd på olika sätt, för att 
efterfrågan ska komma igång igen. BIL 
Sweden föreslår därför att man inför ett 
”kick-start-paket”, innehållande sju olika 
förslag. För den som vill finns mer detaljer 
att läsa på BIL Swedens webbplats. BIL 
Sweden lägger till exempel fram ett förslag 
om att en tillfällig skrotningsersättning 
införs, både för lätta och tunga fordon. 

Ersättning ska utgå till dem som vill 
skrota en bil av modellår 2005 eller äldre. 

Fordonet ska lämnas till BilRetur och ha 
varit i trafik under det senaste året. Att få 
bort dessa bilar från vägarna gynnar både 

miljön, säkerheten och svensk ekonomi. 
BIL Swedens förslag är att ersättningen 

till sista fordonsägaren blir olika, beroende 
på om man köper en nyare bil eller inte 
och enligt följande trappa: 

• 5 000 kronor utan krav på köp av nyare 
bil 

• 10 000 kronor vid köp/leasing av ny bil 
som släpper ut max 95 g/km (ej malusbil) 

• 15 000 kronor vid köp/leasing av ny 
bonusbil, ej elbil eller bränslecellsbil (1–70 
g/km) 

• 25 000 kronor vid köp/leasing av ny 
elbil eller bränslecellsbil (0 g/km).

NÄR DET GÄLLER EU-arbetet med att se 
över ELV-lagstiftningen, liksom andra 
initiativ där återvinning står högt på agen-
dan, har EU meddelat att man kommer 
att försöka hålla den tidplan man tänkt för 
översyn av ELV, trots coronakrisen. Dock 
finns i skrivande stund inget nytt att rap-
portera om detta, men det är värt att regel-
bundet gå in och kontrollera denna sida 
som jag även tipsade om i förra numret av 
NBÅ: https://www.elv-evaluation.eu/. ❂

Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, miljöansvarig
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Fordonsbranschen ber 
regeringen om hjälp

Hållbarhetsfrågan 
har blivit allt viktigare

Begagnade originaldelar,  
Bäst för miljön!

033-23 00 50

www.borasbildemontering.se

» Att hållbarhets- 
frågan blivit allt 

viktigare för Stena 
Recyclings kunder 
blev tydligt långt 

innan coronakrisen 
bröt ut.« 

» Flera av de 
personer som 

sysselsätts i svensk 
fordonsindustri 
har varit eller är 
permitterade.« 



Ledare        Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer nbf

KORONA EPIDEMIEN HAR påført samfun-
net store utfordringer innenfor næringsli-
vet. Permitteringer, oppsigelser og noen 
konkurser. 

I tillegg er de helsemessige konsekven-
sene i samfunnet meget store. 

Næringslivet i Norge har imidlertid blitt 
tilgodesett med gode støttepakker.

Bil-demonteringsbransjen har foreløpig 
ikke opplevd store svingninger verken opp 
eller ned på grunn av koronakrisen. 
Metallprisene og katalysatorprisene har 
holdt seg noenlunde på samme nivå. 

På bakgrunn av innrapporteringer til 
NBF ser det ut som handelen med brukte 
bildeler går som normalt. 

Veldig få bedrifter har måttet ty til per-
mitteringer. 

De fleste bedriftene har innført smit-
te-spredningstiltak, som begrenset antall 
personer inne i forretningene, og økt hygi-
eniske tiltak og tiltak for kunder og 
ansatte.

NBF HAR FORELØPIG avlyst alle arrange-
menter, landsmøtet og diverse kurser. Sty-
remøter blir gjennomført over telefon. En 
foreløpig plan er at landsmøtet og fagkon-
feransen blir gjennomført som et ettdags-
møte ut på høsten 2020, tentativt i novem-
ber. 

Dette avhenger av hvilke restriksjoner 
som gjelder på dette tidspunkt. Hvis det 
fremdeles er restriksjoner mot å samle så 
mange som et landsmøte gjør vil landsmø-
tet bli avholdt som en nettkonferanse. 

Konferansen blir delt i to, første halvdel 

landsmøter og andre halvdel en fagkonfe-
ransedel.

Landsmøtedelen vil ha en markering av 
40 årsjubileet. Fagkonferansedelen vil ha to 
faglige innslag, evaluering av sertifiseringer 
og et kurs i pressehåndtering.

Arbeidet i styret og sekretariatet går som 
vanlig. 

NBF fyller 40 år i 2020. Bransjeforenin-

gen ble etablert av aktive bedriftsledere på 
et møte i Bergen i 1980. 

Det planlegges et mindre innslag på 
landsmøtet for å markere dette jubileet. 

Det skal blant annet sendes ut en presse-
melding om jubileet. Ved 30 årsjubileet ble 
vi forhindret i å ha jubileumsmarkeringen 
i Bergen grunnet askeskyer fra den Island-
ske vulkanen som hadde utbrudd. Ingen 
fly gikk grunnet askeskyer. 

Det kan virke som at NBF jubileer er 
forfulgt av hendelser som forhindrer å 
møtes? (Hva skjer i 2030 – 50 årsjubileet?). 

NBF ARBEIDER MED å få flere bedrifter til å 
ta inn lærlinger. Tilbudene i dag er fagbrev 
i gjenvinningsfaget og bildelefaget. Det 
mest gunstige vil være å etablere en lærlin-
geordning med fagbrev for bildemonte-
ringsfaget. 

En slik løsning vil treffe våre bedrifters 
behov bedre enn de to ordningene som i 
dag er godkjent. 

NBF har etablert et samarbeid med et 
konsulentfirma på Vestlandet omkring 
utformingen av et utdanningsforslag med 
fagplan for bildemonteringsfaget. 

Det arbeides samtidig også med et 
utdannings/fagskolestudium i sirkulær-
økonomi.

Trøndelag høyere yrkesfagskole med 
samarbeidspartnere fra næringslivet arbei-
der med å utvikle et fagskolestudium i sir-
kulær økonomi. (Sirkulær økonomi baserer 
seg på gjenbruk, reparasjon og materialgjen-
vinning i en sirkel hvor færrest mulig ressur-
ser går tapt). 

FAGSKOLEUTDANNING ER HØYERE yrkes-
faglig utdanning og ligger på nivå over 
videregående opplæring. 

Fagskoleutdanning gir kompetanse som 
kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere 
opplæringstiltak. 

Utdanningen kan tas enten på heltid eller 
som nettstøttet deltid med samlinger og 
kan gjennomføres i kombinasjon med full-
tidsjobb. 

Varighet på heltid må være minimum ½ 
år, maks 2 år. ❂

Nytt från      Danmark

J BØRGE MADSEN
direktor, dansk autogenbruk

» Tilbudene i dag 
er fagbrev i 

gjenvunnungs-
faget og 

bildelefaget « 

Gode støttepakker 
for norske næringslivet

Børge Madsen fratræder sit job som 
direktør i DAG.

DAG får ny  
administrativ  
førstemand
SOM DET KAN 
læses andetsteds 
på siden, forlader 
Børge Madsen 
os sidst i juli 
efter knap 10 år 
som direktør. 
Frem for at 
ansætte en ny 
direktør har 
DAG besluttet 
at alliere sig med Adam Pade som ny sekreta-
riatschef. 

ADAM PADE HAR siden 2004 været redaktør af 
bladet AUTObranchen, som DAG har været 
medudgiver af siden starten, og har bistået 
DAG i stort og småt gennem de seneste fem-
seks år. Han fortsætter som redaktør og vare-
tager desuden en række andre opgaver.

»Autogenbrug er en god historie, der ram-
mer lige ind i den grønne dagsorden. Vi 
appellerer til lige fra den miljøbevidste forbru-
ger til bilentusiasten,« siger Adam Pade. ❂

DANMARK HØRTE TIL ”strammerne” blandt 
de europæiske lande, da corona-virussen 
ramte os. Statsministeren lukkede simpelt-
hen Danmark ned den 11. marts.

Der blev talt om sammenhold og sam-
fundssind, om mindelser om tiden under 
den tyske besættelse og om gudsforladte 
byer: Corona-virussen havde indtaget Dan-
mark.

I april gennemførte DAG et rundspørge 
blandt et udsnit af vores medlemmer. Ofte 
var telefonerne tavse, og flere virksomheder 

havde benyttet sig af regeringens hjælpe-
pakker og sendt medarbejdere hjem med 
lønkompensation. 

Medlemmerne har oplevet fra milde til 
svære omsætningstab, og så er det kritisk 
med de faldende jernpriser. Alligevel så de 
fleste frem til tiden efter coronakrisen med 
en vis fortrøstning: Vi skal jo igennem det! 
som det lød fra flere.

BLANDT DE FRIE automekanikere – vores 
vigtigste kunder – lyder der ifølge organisa-

tionen Dansk Bilbrancheråd også en vis 
fortrøstning: Medlemmerne har tilsynela-
dende holdt skindet på næsen. Dog præger 
det, at antallet af skader er faldet voldsomt 
som følge af mindre trafik på vejene.

TIL GENGÆLD RAMMER krisen nybilmarke-
det hårdt. Ifølge brancheorganisationen 
Bilbranchen under Dansk Industri er 
antallet af nyregistreringer faldet med 44 
procent i april i år i forhold til gennemsnit-
tet for april de seneste fire år. ❂

Direktør Børge Madsen fratræder sin stilling som 
direktør for DAG i sommer. Formand Søren Lundfold 
siger tak.

MED UDGANGEN AF juli tager vi afsked 
med en sand kæmper. Efter knap 10 år 
fratræder Børge Madsen sit job som 
direktør i Dansk Autogenbrug.

Børge stammer fra og har altid boet i 
det sydsjællandske, hvor han tilmed indtil 
for nylig har drevet et fritidslandbrug fra 
hjemmeadressen i Lundby.

I 1970 gik han i lære i Vordingborg og 
arbejdede siden som mekanikersvend og 
som værkfører, indtil han i 1993 blev 
hentet ind af Topdanmark som taksator.

Dermed var kvalifikationerne hjemme, 
da DAG valgte at pege på Børge som 
direktør i 2011. Og vi havde valgt rigtigt. 
Bag det stilfærdige ydre gemte sig en ter-
rier, der viste sig at kunne blive rigtig 
arrig på branchens vegne, så ingen kunne 
være i tvivl om, hvor DAG stod.

DE SENESTE MÅNEDER har vi med trist-
hed fulgt Børges sygdomsforløb. Vi håber 
det bedste for hans helbred, så han får 
mulighed for at forfølge sin ambitioner 

om at blive selvstændig rådgiver og kon-
sulent.

Fra DAG skal lyde en varm tak for 
engagement, vedholdenhed og dyb loya-
litet!

Søren Lundfold

Afsked med en terrier

I coronaens favntag
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MEDLEMSFORDELER 
FOR NBF MEDLEMMER
 • NBF har rammeavtaler med forsikrings-

selskaper, kjøp av forsikringsbiler.
 •
 • Lavere kostnader for forsikringer gjennom 

SMB tjenester.
 •
 • Store rabatter på innkjøp av forbruksva-

rer.  
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 konfe-
ranser.

 •
Mere opplysninger om disse avtalene får 
dere ved å klikke på samarbeidspartenes 
logoer 
 på vår nettside. Linker til de forskjellige 
sam- 
arbeidspartnere vil da vises.

 
Interesse i medlemskap i NBF,  
Norges Biloppsamleres forening. 
 www.biloppsamlerne.com
 

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

Ökad återvinning i coronatider
Nyheter

Vi lämnar allt mer elskrot  
till återvinning.
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Svenskarna återvinner mer 
elprodukter än någonsin. Det 
visar ny statistik från El-Kret-
sen.

FÖRRA ÅRET LÄMNADES 147 627 ton elek-
tronik in till återvinningscentralerna. Det 
motsvarar cirka 14,3 kilo per invånare i 
Sverige. Det är en liten ökning på en knapp 
procent jämfört med året före. 

Och 2020 ser det ut att kunna bli mer än 
så. Trycket på återvinningscentralerna har 
nämligen ökat kraftigt under coronatiden 
och folk har köat för att få komma in.

Elprodukterna har blir allt lättare. Så 
trots att svenskarna lämnar in fler produk-
ter till återvinning har den totala vikten av 
de insamlade elprodukterna minskat under 
flera års tid. Det handlar till exempel om 
fler platt-tv-apparater men färre tjock- 

tv-apparater. Trots det bröts alltså den tren-
den under förra året. Mer samlades in sett 
till både vikt och antal produkter. 62 miljo-
ner elprodukter kom in till återvinnings-
centralerna. Det är en ökning med två mil-
joner jämfört med 2018.

Batteriinsamlingen ökade också, nämli-
gen med sju procent.

I ANDRA LÄNDER har insamlingen i år stått 
i princip helt stilla medan det har varit pre-
cis tvärtom i Sverige. Enligt El-Kretsen har 
man vid många återvinningscentraler fått 
slussa in folk för att förhindra smittsprid-
ning.

El-Kretsen är Sveriges största nationella 
insamlingssystem för elektronik, batterier 
och ljuskällor. ❂



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 
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System AB
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eller www.fenix5.se

Vi utvecklar kundanpassade datasystem 
för företag med speciella önskemål!

Ett medlemsägt företag

Corona situation 
and car dismantling

 IT’S PROBABLY NOT a big surprise 
that this issue is about Corona. No 
matter in what country we are, we all 
experience the results of a world 
wide outbreak of this virus. First of 
all, we hope nobody got sick or 
worse. Secondly, we hope business is 
not affected too badly and everybody 
can go to work as normally or can 
really soon.

GENERALLY WE SEE many differences 
in countries’ approaches. From long 
lasting total lockdowns, smart lock-
downs to just an appeal on common 
sense. 

What’s best, nobody knows for the 
moment, it all will be clear once this cri-
sis is over and we can look back. But for 
now, for companies that go bankrupt, the 
cure will feel worse than the disease. 
Even if support is given, we fear some 
will not survive. 

FOR DISMANTLING SPECIFICALLY, we 
see many differences in trade as well 
as in ELV handling instructions. 
What is the same in almost all coun-
tries is a historically low scrap price. 

This doesn’t make the situation any 
better. In countries with a total lock-
down and high death rate, business 
stopped totally. 

We hope in these countries companies 
will survive and get the support they 
need. EGARA informs the EC about 
this situation. But we even heard some 
countries reporting a remarkable raise in 
trade. For some reason this crisis acts in 
these countries as an incentive to use 
spare-parts.

CORONA EVEN AFFECTED EGARA. 
The executive committee already 
used to meet via conference call or 
skype since many years, before it 
became popular. But all EC projects 
and meetings were cancelled. The 
IARC was cancelled. The Spring 
meeting was cancelled. It’s not that 
EGARA didn’t do anything at all. 
Most things just went on and as a 
little extra members made small 
reports about their national situa-
tions. We hope to have a normal Fall 
meeting in November. 

IN WHOLE EUROPE we hear the pro-

ducers ask for scrapping scemes to 
stimulate sales of new cars. Acea is 
supported by Clepa and even Cecra. 
Even if these scemes bring some 
younger cars to our yards, we feel 
these cars should be kept in good 
state with our spare parts and arrive 
only when it’s their time. 

EGARA IS NOT really in favour of 
scrapping scemes as they disturb the 
market and they only take an 
advance at the cost of future benefits. 
This counts for both producers and 
dismantlers. Aside from that, scrap-
ping scemes are extremely costly and 
rather ineffective. We learned that 
from the past.

SO FAR THIS is what we see during 
this crisis. We hope it will be over 
soon and a second wave in the fall 
will stay out. 

We will try to get some extra attention 
for those countries in which car disman-
tlers suffered most. We wish you all stay 
in good health and hope your company 
will survive too. Stay safe! ❂

Inside    Egara❂

HENK JAN NIX 
general secretary i egara 
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