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av det som hänt och jobba för att den
uttjänta bilen ska hanteras av bilåtervinnare som kan skapa god cirkulär ekonomi, bra miljövärde och minska avfallsberget.
Det krävs samverkan och samförstånd i
att göra annorlunda. Att införa cirkulär
ekonomi innebär med andra ord att vi alla
ska jobba för att minska avfallsberget
genom att bland annat öka återanvändningen. Arbetet för att biltillverkarna,
återförsäljarföreningarna, Verkstadsföreningen och myndigheterna tydligt ska förstå vikten av att återanvända mer av bilen
ligger därför tydligt i linje med vårt långsiktiga arbete men även med EU-policyn.
Vi har en utbildningsportal som gör det
smidigt och enkelt att utbilda sina medarbetare. Vi har drivit projekt som påvisat
att man kan minska miljöpåverkan betydligt när man hanterar den uttjänta bilen
korrekt. Vi har tillsammans med IVL och
KTH medverkat i forskningsprojektet
EQP, Ekoeffektivt plastkretslopp genom
hållbar återvinning av konstruktionsplas-

VÅR STÅNDPUNKT ÄR att en seriös han-

tering av den uttjänta bilen ska löna sig i
alla lägen. Vi har tillsammans med BIL
Sweden, SKL (Sveriges kommuner och
landsting), Håll Sverige Rent och Stena
Recycling lämnat in ett förslag till Miljödepartementet på hur en bra lösning
skulle kunna se ut för att förverkliga cirkulär ekonomi för den uttjänta bilen.
Vi får säkert återkomma om detta vid
fler tillfällen. Vår förhoppning från
branschförbundet är att kunna få en saklig debatt om att den uttjänta bilen ska
hanteras korrekt för att minska avfallsberget och kunna infria EU-krav på cirkulär
ekonomi.

Michael Abraham Förbundsdirektör
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DET ÄR KANSKE rätt tid nu att dra lärdom

ter. Det är ett projekt tillsammans med
motorbransch och försäkringsbransch där
reparation av plast från demonteringsbilen legat i fokus och som har visat sig vara
mycket framgångsrikt. Plastdetaljer från
demonteringsbilen har kunnat användas
till skadereparationer, vilket inneburit att
miljön skonats och att arbetstillfällen skapats.
Att jobba aktivt med frågan är därför
viktigt, och SBR och BilRetur har tillsammans med andra aktörer gjort det
under en längre tid
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användningen av reservdelen men även
återvinningen för att minskar mängden
avfall från den uttjänta bilen. Detta har nu
även blivit en EU-policy.
Jag drar mig till minnes när PG Gyllenhammar gjorde följande uttalade: ”En
kris skapar goda möjligheter till förändring”.

förbundsdirektör

FÖRBUND

många sätt. Det vi upplevt under detta år
har satt tydliga avtryck inom många
områden. Förhoppningsvis finns det
även något vi kan dra lärdom av från det
som hänt.
Det vi redan hör är att det kommer stora satsningar med mycket resurser till olika stimuleringspaket för att få en god
återhämtning. I dessa olika stimulansåtgärder finns det en genomgående linje,
och det är med inriktning på att det även
ska stimulera en cirkulär ekonomi.
EU har varit tydlig med att den cirkulära ekonomin ska ligga högst på dagordningen vid alla satsningar som görs inom
Europa. Att ställa om till en cirkulär ekonomi är ett långsiktigt åtagande. Åtgärderna i EU:s handlingsplan för cirkulär
ekonomi berör alla delar av samhället.
Huvudsyftet är att analysera och föreslå
styrmedel för att främja ökad nyttjandegrad och ökad återanvändning av produkter för att därmed förebygga uppkomsten
av avfall. Detta är vad vår bransch jobbat
med under alla år som den funnits.
Med andra ord kan man även formulera att ”cirkulär ekonomi innebär att öka
återanvändning och minska avfallsberg”.
SBR och BilRetur har jobbat aktivt
med denna fråga under lång tid. Vi har
tillsammans med andra aktörer medverkat i olika projekt för att öka insikten i att
demonteringsbilen måste hanteras miljöriktigt. Det innebär att säkerställa åter-
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Reportage ❂ Northvolt

Här skapas
världens
grönaste
batterier
Här, vid den svenska batteritillverkaren
Northvolts utvecklingscentrum i Västerås,
utvecklas nästa generations battericellteknik.
Parallellt pågår ett program för att återvinna
batterier från elbilar – ett led i att skapa
världens grönaste batteritillverkning.
Av Maria Lindén Hjelte
Foto: Northvolt

FÅ KAN HA UNDGÅTT att Northvolt, grundat av den tidigare

Teslachefen Peter Carlsson, är företaget bakom tillverkningen av
litiumjonbatterier i Sverige. Nyheterna om beviljade tillstånd, finansieringar, nya avtal och samarbeten duggar tätt.
I Skellefteå är Northvolt nu inne i en intensiv byggfas inför att
nästa år börja producera batterier till elbilar. Målet är att vara Europas grönaste batteritillverkare med allt vad det innebär, och Northvolt har höga ambitioner för att bland annat ha ett minimalt koldioxidavtryck på miljön. Att den största anläggningen, Northvolt Ett,
placeras i Skellefteå med närheten till gruvorna och till älven, som
ska förse företaget med energi, är förstås ett led i det.
Under resans gång har allt fler visat sitt intresse för jätteprojektet.
Under sommaren tecknades till exempel ett avtal värt två miljarder
euro med BMW, enligt vilket Northvolt ska börja tillverka och leverera batterier från Skellefteå från och med 2024.
Men i Västerås är produktionen faktiskt redan igång. Här finns en
pilotanläggning där man nu tillverkar batterier som ska demonstreras och testas ute hos kunderna för att så småningom produceras
storskaligt i Skellefteå.
I anslutning till Västeråsanläggningen bedrivs programmet
6
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Revolt. Det är Northvolts affärsenhet för batteriåtervinning.
– Vi har lagt upp Västeråsanläggningen och hela konceptet där så
att vi ska ha en stor närhet mellan produktutveckling, processutveckling och design, berättar Emma Nehrenheim, som med en bakgrund som bland annat professor i miljöteknik numera är miljöoch hållbarhetschef på Northvolt.
VID HELA ANLÄGGNINGEN i Västerås – inklusive Labs, forsknings-

anläggningen och Revolt – arbetar i dag omkring 300 personer.
I Skellefteå räknar man med att 2025 ha cirka 3 000 anställda.
I en nyligen publicerad undersökning gjord av Academics Work
tillsammans med Kantar Sifo visade det sig att Northvolt seglat upp
på en elfteplats på listan över ungas drömarbetsgivare i Sverige.
Men att hitta de speciella talanger som Northvolt söker har ändå
inneburit vissa utmaningar.
– Om vi tittar på ledarskap och på spetsindustri i Sverige och de
andra nordiska länderna är vi mycket duktiga på processindustri och
optimering. Men sedan har vi rekryterat väldigt mycket specialister
från Asien, framför allt från Japan och Sydkorea. Nu har vi också en
ganska stor grupp som kommer från Silicon Valley och den indu-

strin som våra grundare har varit med och byggt upp där inom Tesla, berättar Emma Nehrenheim.
– Mångfalden är viktig för oss, för vi är helt övertygade om att
den berikar.
JUST NU LIGGER stort fokus på pilotanläggningen i Västerås där

man sedan september jobbat med att få utrustning på plats och
koppla in och testköra varje del.
– Anläggningen provkörs på skrotade celler, på återförda hela
batterier från marknaden och på lite produktionsavfall som vi haft
från den andra anläggningen i Västerås, säger Emma Nehrenheim.
När det gäller återvinningen har Northvolt två huvudsakliga syften.
– Det ena syftet är att ta vårt ansvar och verkligen hitta en väg
tillbaka så att vi inte skapar avfall ute på marknaden. Det andra är
att låta de råmaterial som finns i batterier där ute på marknaden
ingå i våra försörjningskedjor och bli nya råmaterial för vår egen
produktion, säger Emma Nehrenheim.
Nyligen gick Northvolt in i ett samarbete med aluminiumtillverkaren Norsk Hydro. Det innebär att ett systerbolag, Hydro Volt,

inledningsvis och redan från nästa år ska hantera batterier från
motsvarande 16 000 elbilar årligen. Vid en norsk återvinningsanläggning sker krossning och sortering av batterier, och aluminiumet tas omhand av Hydro medan batterimassan går till Northvolt.
– Det är intressant med Norge, säger Emma Nehrenheim. Jag
brukar säga att Norge är som att titta in i framtiden. Alla de här
praktiska problemen och framtidsdiskussionerna som vi har i övriga
Europa är ju väldigt konkreta och väldigt här och nu på den norska
marknaden.
– Vi ser ju att om det är någonstans som vi först kommer att få
ganska stora volymer av elbilsbatterier som behöver återvinnas så är
det just på den norska marknaden.
NORGE HAR VISSERLIGEN egen återvinning av batterier.

– Där finns en väldigt serviceorienterad avfallsindustri som tar
hand om batterier, oskadliggör dem, plockar isär dem och sedan
fördelar dem på avfallsmarknaden, säger Emma Nehrenheim.
– Det här gör man till en kostnad för bilimportörerna. Det blir bilimportörerna som får betala genom sitt
producentansvar. Sedan har man då icke vinstdrivande

→
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» Om vi kan hitta och
återvinna alla batterier
kan man få en väldigt
hög återvinningsgrad. «

NORTHVOLT
Företaget grundades 2016 av Peter
Carlsson som tidigare bl.a. varit inköpsoch logistikchef på Tesla. Han är också
ägare tillsammans med Harald Mix.
Syftet är att bygga världens miljövänligaste litiumjonbatterier.
Just nu byggs fabriken Northvolt Ett i
Skellefteå där man från 2021 ska tillverka
litiumjonbatterier för elbilar.
Bland kunderna finns redan Volkswagen
och BMW.
I Västerås finns Northvolt Labs där
produktionen av battericeller just satts
igång. Här finns även centrum för forskning och utveckling. Återvinning sker
inom programmet Revolt.
På Finnslätten i Västerås, med närhet till ABB, ligger
Northvolt Labs där utveckling och forskning bedrivs. Här
sker också återvinning av elbatterier. Foto: Northvolt

Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt, brinner för att de råmaterial vi en gång importerat
till Europa också ska stanna i Europa. Foto: Northvolt

organisationer som tar hand om batterierna precis som vi har
Elkretsen här i Sverige.
MEN GENOM SAMARBETET med Norsk Hydro vill man alltså skapa

ett värde för batterierna och hitta en plan för att över en period av
några år fasa ut den kvittblivningskostnad som kommer med producentansvaret för bilaktörerna.
– Det som gör att Northvolt kan göra det är precis det att batteriet har ett värde som råmaterial i andra änden. Vi har ju då en möjlighet att på kortast möjliga väg ta ett batteri från marknaden in via
den här norska organisationen, som är Batteriretur, ta isär batteriet,
ta ur komponenterna även i cellerna på batteriet och sedan skicka
dem till Sverige för att göra nya råmaterial, säger Emma Nehrenheim.
Råmaterialet kommer sedan till användning vid batteritillverkningen i Skellefteå.
En hel del kritik som förts fram när det gäller att fasa in oss mot
elbilsmarknaden har handlat om uttaget av mängden jungfruligt
material. I en cirkulär materialhantering minskas en sådan brytning
av råmaterial.
– Om alla stjärnor pekar åt rätt håll och marknaden är mogen och
fullt utbyggd, vilket innebär att det kommer ut ungefär lika många
bilar varje år, och om vi kan hitta och återvinna alla batterier kan
man få en väldigt hög återvinningsgrad. Och då går det ju inte åt så
mycket jungfruligt material, förklarar Emma Nehrenheim.
– Men det är ju ett tag tills vi kommer dit. Än så länge kommer vi
att behöva bryta de här materialen eftersom marknaden kommer att
växa så mycket och vi inte kan hinna få tillbaka materialen i den
8
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utsträckning som skulle krävas för att kunna återanvända dem.
I den första fasen ska Skellefteåfabriken producera batterier för
16 gigawattimmar, motsvarande ungefär 300 000 bilar per år, vilket
är långt mer än vad den norska marknaden har i dag. När fabriken
är helt klar ska man kunna producera det dubbla. Det innebär alltså
att det kan dröja innan elbilsmarknaden är så pass utbyggd att man
kan få återvunnet material till ny tillverkning.
Batterier kommer redan i dag tillbaka till systemet från svenska
bilåtervinnare.
– Det finns ju egentligen tre olika flöden. Det ena är ju batterier
som varit på marknaden hela bilens livstid. Men där ser vi ju väldigt
få än så länge, eftersom de flesta bilar är vid god hälsa och inte ens
nära sitt slut på livstiden.
ETT ANNAT FLÖDE kommer i någon mån från återkallade bilar och

ett tredje i viss utsträckning från krockade och skadade bilar.
Samtidigt är frågan hur lång tid det tar innan ett batteri ses som
uttjänt och färdigt att återvinnas, hur lång livscykeln egentligen är
på ett elbilsbatteri. Bilar utvecklas också för att inte krocka, vilket
gör att färre batterier skadas.
– Ja, det är en intressant fråga. Det är avhängigt av hur snabbt
utvecklingen i bilanvändandet sker. Ett batteri håller ju i teorin i
väldigt många år och det kan hålla lika länge som bilen. Det man nu
ser är att batterierna tenderar att hålla något längre än vad man faktiskt tidigare hade väntat sig, säger Emma Nehrenheim.
– Men det är också så att vi i samhället parallellt bygger upp ett
bilpoolsystem. Att dela bilar gör att de används mycket mer än i
bilar i ett traditionellt bilägande. Då kanske det finns en begräns-

ning. Jag tror att man kommer att kunna se ett ganska stort spann.
Men låt oss säga 8–10 år upp till det dubbla. Det är väl rimligt att
tänka sig, säger Emma Nehrenheim.
– Det beror dock på flera faktorer och väldigt mycket på hur
bilarna används. Men jag tror att kommande generationer kommer
att vilja nyttja sina bilar mer och på ett annat sätt för att helt enkelt
dra nytta av investeringen men också ur ett hållbarhetsperspektiv.
I SVERIGE SAMLAS batterierna oftast in av Elkretsen, och på mot-

svarande sätt via Batteriretur i Norge. Men Emma Nehrenheims
förhoppning är att man i en framtid ska kunna bygga upp en återföring direkt via sin bilimportör. På så sätt får batterierna kortast möjliga väg tillbaka och råmaterialen kommer snabbt in i produktionsleden igen.
– På så sätt får man tillbaka värdet på råmaterial i stället för att
betrakta det som en kostsam produkt, säger Emma Nehrenheim.
– Jag ser att det är på väg åt det hållet, fortsätter hon. Jag tror ju
väldigt mycket på det här med att bygga upp lokala, nära cirkulära
flöden av de här råmaterialen.
Något hon verkligen brinner för är att de råmaterial som vi en
gång importerat till Europa för att använda i batteri- och bilindustri
ska stanna i Europa i flera generationer.
– Så att vi inte släpper nånting till Asien, eller någon annanstans
för den delen, utan att Europa håller hårt i det vi en gång importerat, säger hon. Jag anser att det är möjligt. Jag tror bara att det är
väldigt viktigt att man har kontroll och skapar incitament för att
industrin att göra de här investeringarna i batteriåtervinning.
En fråga som brukar dryftas är vem som egentligen äger elbils-

Företaget har redan över 700 anställda
och 71 olika nationaliteter.

batteriet. Är det bilägaren, återvinnaren eller bilproducenten?
– Det är en fråga som lyfts ibland och det har väl gjorts utifrån
antagandet att batteriet skulle ha ett stort värde för en annan applikation. Nu tror jag att de flesta batterier kommer att vara så bra i sin
tillämpning i bilen att när det väl är dags för batteriet att omhändertas så kommer det vara en återvinningsaffär i första hand, säger
Emma Nehrenheim.
Hon tror att det snart kommer att finnas något slags kontroll över
hanteringen av batterier och vart de tar vägen.
– Det står nog för dörren inom en ganska snar tid, att man behöver ta ansvar för hur man skrotar – om man nu ska kalla det så – sitt
batteri. Det som debatteras är väl om det kommer att vara förenat
med en kostnad eller om batteriet har så stort värde på andrahandsmarknaden att man skulle kunna sälja det för annan tillämpning.
Men det tror jag blir svårt med tanke på hur vi förväntar oss att de
här batterierna ska användas.
ATT BILBATTERIERNA SKULLE kunna komma till användning på

andra sätt tror hon det finns en väldigt liten marknad för.
– Tidigare installerade man ju väldigt stora batterisystem för att
uppnå en mycket liten lagringskapacitet. Om man betänker hur
hela den europeiska bilflottan ska bytas ut och om man dessutom
parallellt med det tittar på hur otroligt ineffektiva den typen av til�lämpningar är inser man att vi skulle komma att ha en hel del batterier där ute på fälten.
– Vi tror själva på att energisektorn hellre kommer att vilja ha
batterier som är mer anpassade för deras behov än att ta hand om
bilindustrins avfall. ❂
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I korthet

Nyheter

Suvar sabbar
de svenska
klimatmålen

BILIA KÖPER JÖNKÖPINGS BILDEMONTERING

JB imponerar
på nya ägarna

STADSJEEPARNA, ELLER DE så kallade

suvarna, gör det svårare att nå det
svenska klimatmålet för transportsektorn.
Det säger Trafikverkets miljödirektör
Sven Hunhammar i Vetenskapsradion
som sänds i Sveriges Radios P1. Enligt
klimatmålet ska utsläppen minska med
70 procent till 2030 jämfört med 2010,
men Trafikverkets miljödirektör Sven
Hunhammar säger i programmet att
han är tveksam till att det kommer att
uppnås.
– Vi minskade två procent i fjol och
har gjort så i flera år. Men för att hinna
i tid till 2030 krävs minskningar på åtta
procent per år. Så det krävs en rejäl
tempohöjning för att vi ska hinna tid.
Stadsjeeparna släpper ut mer avgaser
än konventionella bilar.
Eftersom de slukar mer bränsle och
har blivit så pass populära innebär det
att utsläppsminskningen som åstadkoms genom ökat antal elbilar och
användning av biobränslen trots allt
inte blir så stor. ❂

Hedbergs, Allbildelar och nu JB, Jönköpings Bildemontering. Att säga att Bilias vd Per Avander är nöjd
med det senaste förvärvet är närmast ett understatement.
– Jag blev otroligt imponerad när jag kom dit första
gången och fick se anläggningen, säger han. Och
alla på Bilia som har varit där är lika imponerade.
Av Agneta Trägårdh
JUST NU PÅGÅR en företagsbesiktning, så

kallad due diligence. När den är klar blir
Bilia ny ägare till Jönköpings Bildemontering, fram till nu ett familjeföretag där
andra generationen, kusinerna Magnus
Wikström och Stefan Wikström, driver
verksamheten. Innan Bilia kom med sin
förfrågan hade de inga planer på att sälja
bolaget.
– Det har varit en rolig resa, säger
Magnus Wikström, som fortsätter som vd
efter ägarbytet.
– Vi ska inte sticka under stol med att vi
blev stolta när vi fick frågan. Bilia är ju ett
stort börsföretag, och att de vill köpa JB är
ett kvitto på att vi har gjort något bra. Det
känns väldigt spännande och det blir lite av
en nytändning för både Stefan och mig. Vi
har ju gjort ständiga investeringar under
åren. Vår grej har alltid varit att utveckla
och förbättra, finputsa för att få det så bra
som möjligt. Nu kan vi ta ett steg till.
Verksamheten kommer att fortsätta som
tidigare med samma personalstyrka.
– En viktig del i affären är att Magnus
och Stefan är kvar i bolaget, säger Per
Avander. Vi köper ju deras och personalens
kompetens. Alla 80 anställda ska vara kvar.
Det är ett oerhört fint och välskött bolag
som ligger långt framme. Vi har största
respekt för deras kunnande.
10
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I köpet ingår också Ecris, i dag en av
världens ledande aktörer när det gäller
renovering av produkter till fordonsindustrin. Här finns också mer än 35 000 olika
originaldelar, främst äldre, till Volvobilar i
sortimentet Genuine Classic Parts. Även
här stannar vd Magnus Ramfelt kvar.
– Det är en spännande del i affären, säger
Per Avander. Ecris renoverar ju batteripack
till laddhybrider och Bilia är stora i Norge
där 50 procent av bilarna är rena batteribilar. Och 30 procent av alla bilar som säljs i
Sverige är någon form av elbil.
DE TIDIGARE FÖRVÄRVEN Allbildelar och

Hedbergs har fusionerats och är i dag ett
bolag.
– Men JB kommer även i fortsättningen
att vara fristående. Däremot kommer samarbetet att bli tätare, och vi kan utveckla
vissa koncept tillsammans. Nu har vi bilåtervinning i Västerås, Stockholm och Jönköping och är tillräckligt stora för att hitta
synergieffekter.
Bilia är inte främmande för att köpa fler
bilåtervinningar om rätt anläggning och
rätt tillfälle dyker upp.
– Vi är väldigt nöjda med vår bildemonteringsverksamhet och kan tänka oss att
växa vidare, säger Per Avander. Precis som i
de flesta andra branscher går utvecklingen
mot större enheter. Vi satsar redan, och
kommer att satsa ännu mer, på att koncep-

Batterier i fokus
på SBR:s årsmöte
– Vi är väldigt nöjda med vår bildemonteringsverksamhet och kan tänka oss att
växa vidare, säger Bilias vd Per Avander.

JB:s anläggning imponerar på Bilia. – Att
Bilia vill köpa JB är ett kvitto på att vi
gjort något bra, säger Magnus Wikström
som fortsätter som vd.

tuera och ser många möjligheter. Till exempel när det gäller begagnade däck och fälgar. Fälgrenoveringar finns ju knappt i Sverige i dag och vi får in massa fälgar – här
finns ett affärsområde. Samma när det gäller begagnade vinterhjul. Vi har nyligen
expanderat vår försäljning av begagnade
bilar med Netbil Begagnat AB, där vi har
både auktionsförsäljning och sju anläggningar där vi säljer begagnat. Där kan vi nu
bli självförsörjande på begagnade vinterhjul
till bilarna. Här finns många affärsmöjligheter.

sälja nya och begagnade person- och transportbilar och driva bilåtervinning har man
också försäljning av begagnade reservdelar,
däck, bilglas, service- och skadeverkstäder
med lack- och plåtreparationer, samt finansiering, försäkring, biltvätt och drivmedelsstationer under samma tak.
Under andra kvartalet i år, mitt under
värsta coronakrisen, ökade rörelseresultatet
jämfört med föregående år.
– Vi fick ett fantastiskt resultat, trots
corona och trots att bilförsäljningen bara
har varit öppen i Sverige och Norge, säger
Per Avander. Det var främst serviceaffären,
där bilåtervinningen ingår, som gick bra. ❂

BILIA ÄR EN AV Europas största bilkedjor

med flera olika affärsområden. Förutom att

NU ÄR DET dags för SBR:s årsmöte.

Den 16–17 oktober ses förbundets
medlemmar på Scandic Foresta på
Lidingö.
Här blir det tillfälle att träffa SBR:s
nya ordförande Andreas Frössberg.
Det blir en hel del fokus på elbilsbatterier då representanter från Northvolt
kommer att vara på plats för att berätta
om sin verksamhet som ju även berör
bilåtervinningsbranscehn.
Stena Recycling kommer också för
att infomera om sin satsning på högvoltsbatterier.
Och så blir det minimässa med de
senaste nyheterna på marknaden.
Styrelsen har lagt stor vikt vid att se
till att det finns gott om plats då man
följer Folkhälsomundighetens rekommendationer om att hålla avstånd. ❂
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Porträtt

❂ Andreas

Frössberg

FRÅN KENYA TILL SBR

Nya vd:n är inte
rädd att ta en fajt
Vägen från Kenya till SBR på
Karlavägen i Stockholm är
inte så lång som man kanske kan tro. I alla fall inte för
SBR:s nye vd Andreas Frössberg, som både har drivit
återvinningsprojekt i Nairobi
och jobbat för att samla in
skrotbilar i Sverige.
Av Agneta Trägårdh
DET ÄR MED ANDRA ord en väl meriterad vd

som tar över ledarskapet för SBR den 1
november. Han har lång erfarenhet av miljöarbete i både Sverige och övriga världen
och känner redan bilåtervinningsbranschen
och dess olika aktörer.
Andreas Frössberg jobbade
som projektledare och gränsFAKTA
snittsprogrammerare inom
Namn: Andreas
IT-branschen när bubblan
Frössberg
sprack för 20 år sedan. Han
Ålder: 44 år
hamnade då på Håll Sverige
Familj: Sambo, två
Rent, där utvecklingsmöjligheegna barn och två
bonusbarn
terna har varit så stora att han
Intressen: Thaihar stannat kvar.
boxning och fotoNär han började blev han
grafering
direkt engagerad i den bilskrotAktuell som: Ny vd
ningskampanj som precis hade
för SBR
startats upp.
– De första sju åren jobbade
jag enbart med den kampanjen,
berättar han. Det var en nationell kampanj
driva linjen att det ska införas en transporsom drevs tillsammans med alla kommuner tersättning).
och länsstyrelser. Vi samlade både in bilar
– Sedan dess har jag haft ansvar för att
som det fanns ägare till och bilar som stod
bevaka det här området och hålla kontakt
övergivna på kommunal eller privat mark.
med alla som är involverade i bilåtervinKampanjen avslutades 2007 i samband
ningsbranschen.
med att skrotningspremien togs bort (nej,
Andreas Frössberg tror inte på en ny skrotDE SENASTE ÅREN har Andreas Frössberg
ningspremie, utan han kommer att fortsätta även suttit med i NMG (National Monito-
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– Människorna
bidrar till ett mer
hållbart samhälle genom att
samla in skräp
och omvandla
det till varor som
går att sälja,
och vi försöker
ge dem verktygen, berättar
Andreas Frössberg om arbetet
i Kenya.

ring Group), den nationella samrådsgruppen för bilåtervinning, där BIL Sweden,
tillsammans med Naturvårdsverket, är
sammankallande. Och under ett större projekt, där Håll Sverige Rent, tillsammans
med Länsförsäkringar samlade in miljöfarligt avfall och lantbruksskrot, samarbetade
han med större återvinningsföretag.
– Det här är ett område som jag alltid har

tyckt är roligt och spännande att arbeta
med, så när möjligheten att ta över som vd
för SBR dök upp kände jag att jag var
tvungen att ta den. Jag hoppas att jag med
min erfarenhet och mina kontakter med
myndigheter och kommuner ska kunna
fortsätta Michael Abrahams arbete och
hjälpa till att skapa ytterligare goda förutsättningar för medlemmarna – både kon-

kret genom lagar och policyer för bland
annat tillsyn av auktorisation och genom
att skapa ett högre inflöde av bilar till medlemmarna, men även när det gäller att lyfta
branschen.
– Gemene man inser nog inte vilken
grön bransch det här är, så det vill jag gärna
hjälpa till att belysa. Jag tycker att det gröna
och cirkulära är en otrolig styrka och det är

något vi måste fortsätta att lyfta.
Under sin tid i Håll Sverige Rent har
Andreas Frössberg jobbat mycket med miljöfrågor.
– Jag hoppas kunna tillföra ytterligare
dimensioner i miljöarbetet och göra branschen ännu grönare. Det är naturligt för
mig att titta på de frågorna utifrån den
bakgrund jag har.

→
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Nyheter

Christian Berg ny
ordförande i Laga

UNDER ÅREN i Håll Sverige Rent har det

blivit många projekt med miljön i fokus.
Till exempel i Nairobi i Kenya, där stiftelsen tillsammans med Hand i hand försöker
skapa jobb och arbetsmöjligheter i utsatta
områden.
– Människorna där bidrar till ett mer
hållbart samhälle genom att samla in skräp
och omvandla det till varor som går att sälja, och vi försöker ge dem verktygen. Några
samlar till exempel in plastpåsar och gör
smycken av dem, och något företag tillverkar tvättmedel och sköljmedel som de häller upp i plastflaskor som de har samlat in.

Lagas nye ordförande Christian Berg kommer från återvinningsbranschen.
– Det känns väldigt roligt
och spännande, säger han
om sitt nya uppdrag. Laga
ligger helt rätt i tiden.

Man gör tofflor av gamla däck och så vidare. Det är fattiga områden där man jobbar
med små medel och försöker tänka grönt.
Vi har tagit fram en certifiering för att hjälpa dem att komma längre på vägen mot
grönare företag. Jag har varit där och träffat
de här människorna. När man kommer dit
och ser förutsättningarna kan det kännas
tungt, men de är otroligt framåt och positiva. De har en bra insikt i miljöproblemen
och försöker vara en del av lösningen i sina
närområden. Hand i hand bygger upp små
communities där företagarna går samman
och får lära sig ekonomi och budget, som
ett utbildningspaket i projektet. Det är
otroligt kul att få vara med och påverka
även utanför Sveriges gränser.
SOM PROJEKTLEDARE har Andreas Fröss-

berg drivit många projekt även inom landets gränser. Den senaste tiden har han till
exempel, tillsammans med Trafikverket,
jobbat med trafiknära nedskräpning längs
vägrenar och rastplatser.
Han driver också projektet Optimist för
havet tillsammans med Sjöräddningssällskapet och Svenska seglarförbundet, där
man sprider kunskap om skräpets väg från
land till hav.
– Inom det projektet har vi samlat in
plast från stränderna och sedan byggt fem
optimistjollar av den insamlade plasten. Vi
turnerar runt på somrarna och visar upp

14
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CHRISTIAN BERG HAR haft

På fritiden är
Andreas Frössberg instruktör
i thaiboxning.

dem för målgruppen som är 9- till
12-åringar och informerar om att städning
inte är den långsiktiga lösningen, utan att
det handlar om att stoppa tillförseln av
plast till haven.
SBR får en stark ordförande som inte är
rädd för att ta en fajt. På fritiden är Andreas Frössberg instruktör för thaiboxning i
klubben South Side Arena. Han har även
tävlat i sporten tidigare, men ser främst
thaiboxning som en bra träningsform.
– Den, tillsammans med familjen, tar
mycket av min fritid.
HAN SER FRAM emot att få träffa medlem-

marna i SBR på det kommande halvårsmötet.
– Jag vill gärna höra från medlemmarna
vilka frågor som de tycker är viktiga och
aktuella just nu.
– En fråga som jag har sett utifrån, och
som jag tycker är otroligt viktig att fortsätta

jobba med, är att demonteringar som inte
skrotar några bilar inte heller ska få behålla
sin auktorisation. Det borde vara enkelt,
men jag vet att det inte har varit det och att
tillsynsmyndigheterna agerar olika i olika
delar av landet.
– Förbundet har en viktig roll. Det sker
mycket nu, till exempel när det gäller
utvecklingen av bilar, där det gäller att se
till att medlemmarna får så bra riktlinjer
som möjligt när det gäller allt från högvoltsbatterier till mer kompositmaterial
som måste kunna återvinnas.
– När jag kommer in i förbundet är vi ju
dessutom mitt i en rådande pandemi. Hur
mår våra medlemmar, hur mår branschen
och vad finns det för behov utifrån rådande
situation? Det blir också en fråga där vi får
titta på vad förbundet kan göra. Jag går in
med öppet hjärta och tänker att mycket
handlar om att lyssna på medlemmarna
och styrelsen. ❂

flera olika
operativa roller, främst inom marknadsområdet, på Stena.
– Jag jobbade där så länge att jag nästan
blev ett inventarium, skämtar han.
Under en period satt han också i BilReturs styrelse för Stenas räkning.
– Jag kan inte säga att jag kan bilåtervinningsbranschen väl, men jag har i alla
fall varit och nosat på den, säger han.
– Man kan ju tro att recycling och bilåtervinning är samma sak, men nu har jag
lärt mig att det finns en stor skillnad. Ur
ett hållbarhetsperspektiv ligger Laga och
bilåtervinningsbranschen långt före
recyclingbolagen, eftersom det handlar
om att återanvända detaljer. Det jag förstod jag inte riktigt innan jag kom in i
branschen.
CHRISTIAN BERG SLUTADE på

Stena för
att jobba som konsult och för att ta hand
om sina skogsfastigheter. Konsultverksamheten har mest handlat om uppdrag
för hans tidigare arbetsgivare Stena.
– Jag har bland annat haft ett projekt i
Finland, arbetat med implementering av
olika bolagsförvärv men också stöttat nya
medarbetare. Under 2019 arbetade jag
även som chef för Stena Ståls filialer i
Sverige.
Christian Berg valdes som ny ordförande på Lagas stämma den 26 maj.
– Laga är ett väldigt fint bolag med
ordning och reda på finanserna och två
nya säljsajter som har utvecklats och precis har sjösatts. Framtiden ser väldigt ljus
ut, säger han.
– Om någon tror att Laga har bromsat så

Tack vare ett nytt avtal kan
200 000 ton felsorterad
plast, som skulle gått till
förbränning, i stället gå till
återvinning.
ETT TIOÅRSAVTAL HAR ingåtts mellan

Av Agneta Trägårdh

» Mycket handlar
om att lyssna på
medlemmarna.«

200 000 ton
felsorterad
plast räddas

– Om någon tror att Laga har bromsat
så har de väldigt fel. Vi ska visa att det
är ordentlig fart, säger Christer Berg som
tillträder han som ny ordförande.

har de väldigt fel. Vi ska visa att det är
ordentlig fart. Thomas Forsgård har gjort
ett fantastiskt jobb, allt är egentligen
klart, det är bara att trycka på knappen.
Det kanske blir min uppgift att elda på
lite så att vi får ut alla de här nya fina
sakerna.
LAGA HAR INTE MÄRKT av

några negativa
effekter av coronapandemin. Tvärtom har
försäljningen online ökat.
– Man har haft tid att vara hemma och
skruva på bilen, säger Lagas vd Thomas
Forsgård, som är mycket nöjd med nye
ordföranden.
– Däremot har våra medlemsföretag
berättat att det har varit sämre inflöde av
bilar. Verkstäderna har haft tid att reparera mer, och när folk är hemma och jobbar blir det inte lika mycket trafik på vägarna och därmed inte heller lika många
olyckor. ❂

Svensk Plaståtervinning, som driver
Europas största plastsorteringsanläggning, och miljö- och returbolaget Sörab.
Avtalet innebär att upp till 200 000 ton
felsorterad plast, som annars hade gått
till förbränning, nu kan återvinnas. Samtidigt bidrar det till att Svensk Plaståtervinnings producentkunder kan öka återvinningen av sina plastförpackningar
med mer än 20 procent.
Sörab bygger en helt ny typ av sorteringsanläggning vid kraftvärmeverket i
Brista i Sigtuna. Anläggningen, som ska
stå klar i slutet av året, är den första i
Sverige och kompletterar hushållens
plastsortering med en automatiserad
efter-sortering. Här kommer även
metall att sorteras.
— I Sverige är det lag på att källsortera plastförpackningar. Ändå slängs mer
än 60 procent direkt i hushållsavfallet
som går till förbränning, vilket leder till
onödiga utsläpp. Den nya anläggningen
i Brista ska betraktas som en extra säkerhetsåtgärd som ser till att alla plastförpackningar sorteras ut och återvinns,
och att fossil plast inte förbränns i onödan, säger Mattias Philipsson, vd på
Svensk Plaståtervinning.
PLASTFÖRPACKNINGARNA, som av

misstag hamnat i hushållsavfallet, kan
nu avskiljas före förbränning och skickas
direkt till Svensk Plaståtervinning i
Motala för återvinning.
Metoden ersätter dock inte konsumentens källsortering.
Svensk Plaståtervinnings målsättning
är att 55 procent av deras producentkunders plastförpackningar ska återvinnas år
2025 – fem år tidigare än EU:s uppsatta
återvinningsmål. Detta kallas ”Plastsprånget 2025”. ❂
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Detta är en annons

Utveckling ❂ Energi
xxxx

Bussbatterier får ett andra liv
Bussbatteriernas kommersiella livslängd förlängs
avsevärt och naturresurser kan sparas.
DET BLIR RESULTATET av ett nytt samarbete

mellan Volvo Bussar och Stena Recyclings
dotterbolag Batteryloop.
När batterierna plockas ur bussarna ska de
återanvändas som energilager i till exempel
fastigheter och laddstationer i många år.
– Volvo Bussar är en av pionjärerna inom
elektromobilitet som ger en ren, tyst och
effektiv kollektivtrafik. Vi har en tydlig hållbarhetsstrategi i alla steg i värdekedjan, och
tar nu ytterligare ett steg genom att konsekvent återanvända bussbatterier. Genom att
ge batterierna ett ”andra liv” använder vi jordens resurser på ett bättre sätt. Inom elektromobilitet skapar vi nya cirkulära affärssystem och det här samarbetet är verkligen
ett stort steg i rätt riktning,” säger Håkan
Agnevall, vd för Volvo Bussar.
Ett bussbatteri används många år i trafik
innan det behöver bytas ut, men har då fortfarande en stor del av sin kapacitet kvar. Det
är för lite för att fortsätta driva bussar med
god effektivitet, men kapaciteten är däremot
fullt tillräcklig till energilager. Att batterierna kan återanvändas betyder att naturresur-

ser sparas då man slipper använda nytillverkade batterier som energilager.
– Förutom återanvändning innebär avtalet
att vi även garanterar en säker och
miljöriktig återvinning när batterierna har
tjänat ut som energilager. Genom detta
erbjuder vi en hållbar cirkulär lösning för
Volvo Bussars batterier. Samarbetet betyder
också att vi kan vända en kostnad till en
intäkt för kunden, säger Rasmus Bergström,
vd för Batteryloop.
EFTERFRÅGAN PÅ LOKALA energilager spås
öka i framtiden. Ett energilager ger nya
möjligheter att exempelvis lagra förnyelsebar energi som kan användas för att möta
toppar i energibehovet. Överskott kan säljas
och levereras ut på elnätet.
Batteryloop och Volvo Bussar driver
sedan tidigare ett projekt tillsammans med
Stena Fastigheter där bussbatterier används
som energilager för att ge elektricitet till
bostadsområdet Fyrklövern i Göteborg.
Elektriciteten som lagras kommer från
solpaneler på husens tak. ❂

Omfattande
logistikkoncept
från företag på
Nordjylland,
Danmark!
Av Charlotte H. Loznica
Uttjänta bussbatterier får ett nytt liv som
energilager för exempelvis fastigheter
och laddstationer.

... och sjöfarten får powerbank
Stena tar nästa steg i elektrifieringen av sjöfarten. Det
handlar om att utveckla en
ny typ av energilager, ungefär som en mycket kraftig
powerbank, som behövs för
att kunna snabbladda eldrivna färjor i framtiden.
PROJEKTET ÄR DELFINANSIERAT av EU och

ska bland annat undersöka hur använda batterier från transportsektorn kan återanvändas som energilager i hamnar.
– Nya lösningar måste fram för att klara
av laddbehovet för transportsektorn i framtiden, särskilt om vi tänker oss att sjöfarten
ska gå över till eldrift. För att snabbladda
exempelvis en stor färja behöver man väldigt
mycket energi på kort tid. Det är inte säkert
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att elnäten klarar av att leverera det. Där
kommer lokala energilager i hamnar in i
bilden som en fin lösning, säger Rasmus
Bergström, vd på Batteryloop.
Batteryloop är ett dotterbolag till återvinningskoncernen Stena Recycling.
Projektet ska kartlägga och utvärdera
möjligheterna att återanvända litium-jonbatterier från transport- och fordonsindustrin i energilager i hamnar för att exempelvis ladda en elfärja. Det är ett samarbete
mellan Stena-bolagen Batteryloop, Stena
Recycling, Stena Rederi och Stena Line,
hamnarna i Göteborg och Kiel samt ackrediteringsföretaget DNV GL. Projektet löper
under två år och delfinansieras av EU
genom innovationsenheten INEA (Innovation and Networks Executive Agency).
Stena Line inledde sin satsning på batteridrift redan 2018 på färjan Stena Jutlandica som bland annat använder batteridrift

för att driva bogpropellrarna för att manövrera i hamn.
– DET HÄR är en viktig milstolpe för elektri-

fieringen av sjöfarten. Vårt framtidsprojekt,
den helt eldrivna färjan Stena Elektra ligger på ritbordet, men för att lyckas krävs
bland annat att vi behöver lösa laddningsfrågan. Energilager i hamnen som byggs av
återanvända batterier är ett mycket intressant och hållbart alternativ för framtiden,
säger Per Wimby, projektledare för elektrifiering på Stena Teknik.
Energilager i hamnar kan också vara en
alternativ energikälla för att koppla fartyg
till landström vid hamnuppehåll för att
minska utsläpp av växthusgaser. Stena Line
och Göteborgs Hamn har länge varit pionjärer inom detta område och samtliga Stena
Lines färjor kopplas idag till grön landström
vid hamnuppehåll i Göteborg. ❂

Klokkerholm
Karosseridele har mer än
35 000 artikelnummer på
lager till över 1 000 olika
bilmodeller. Detta kräver
logistik på hög nivå, och
det är precis vad man på
Klokkerholm är experter
på.
I byn Klokkerholm i Nordjylland
ligger Klokkerholm Karosseridele. De
har funnits här i mer än 50 år, och
många av de anställda har arbetat i
företaget väldigt länge. De många
åren i branschen har gett Klokkerholm
goda insikter i bilbranschens behov
av produkttillgänglighet, hög
leveranssäkerhet och korta leveranstider.
När grossisterna har ett akut behov av
reservdelar är Klokkerholm redo att
leverera.

Du kan läsa mer på
NORDISK BILÅTERVINNING 3 2020

www.klokkerholm.com

– Vi ser oss själva som grossisternas
förlängda lager, både som leverantör
och samarbetspartner. Vi tar hand om
de stora och skrymmande delarna så
att grossisterna kan ha de varor som
omsätts snabbt på lager, exempelvis
servicedelar som behövs samma dag
förklarar Michael Nolsøe, nordisk
försäljningschef på Klokkerholm.
UNIK LOGISTIK-SETUP
Med ett lager på mer än 23 000
kvadratmeter fördelat på tre enheter
har Klokkerholm alltid de reservdelar
som grossisterna efterfrågar. Företaget
har också en stor egen produktion av
rostskadedelar.
– Det är omöjligt för våra partner att ha
alla nödvändiga artikelnummer på lager,
därför är det viktigt att vi kan erbjuda
leverans nästa dag. Grossisten kan
därmed göra en beställning ända fram till
kl. 16 och fortfarande räkna med att få
den aktuella reservdelen på morgonen
dagen därpå, förklarar Henning
Mejlholm, logistikchef på Klokkerholm.
För att kunna hålla löftet om Nästa-dagleverans arbetar de lageranställda vid

Klokkerholm i treskift. Därmed är lagret
alltid bemannat och vi plockar delar och
uppdaterar status på våra leveranser
dygnet runt. Klokkerholm erbjuder
samma Nästa-dag-leverans i Sverige som
i Danmark.
STYRSYSTEMEN UPPDATERAS
Att ha så många artikelnummer i
lager kräver att IT-systemen hänger
med. Klokkerholm var 2005 bland de
första att investera i WMS (Warehouse
Management), som via streckkoder på
alla produkter erbjuder full spårbarhet.
Samtidigt sker det en kontinuerlig
uppdatering av företagets alla lager så
att tillgängligheten av produkterna alltid
överensstämmer med uppgifterna på
beställningssajterna.
– Det är av yttersta vikt att våra kunder
kan lita på att de varor som anges som
tillgängliga också är det. Vi uppdaterar
därför vår lagerstatus löpande för
att se till att uppgifterna är korrekta,
säger Henning Mejlholm. Klokkerholm
optimerar ständigt sin verksamhet för
att kunna möta efterfrågan och 2015
övergick man till andra generationen av
WMS.

Nyheter

Svenska fordon
använder mer el

Vi utrustar din verkstad!

Under 2019 använde laddbara fordon drygt
250 gigawattimmar (GWh) el. Det visar den
statistik över elanvändningen hos vägtransporter som Energimyndigheten har
publicerat.

SE VÅRT STORA UTBUD
OCH HANDLA DIREKT
PÅ SPIKENSERVICE.SE

Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken.
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Laddbara fordon använde drygt 250 gigawattimmar el under 2019.
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med närmare 60 procent jämfört med 2018, då de laddbara fordonens elanvändning låg på 160 GWh.
Personbilarna stod för den klart största delen, 227 GWh. Därefter kommer de laddbara bussarna, som stod för 19 GWh.
Sett till hela energianvändningen inom vägtrafiken står de
laddbara vägfordonen dock för en marginell del. Den totala energianvändningen, med bensin och diesel inräknat, uppgick 2018
till 78 TWh.
Den el som den laddbara fordonsflottan i Sverige använde
under 2019 motsvarar alltså 0,3 procent av vägtrafikens totala
energianvändning 2018.
Den totala elanvändningen i Sverige 2019 var 138 TWh.
Statistiken tas fram tillsammans med Trafikverket.❂

HA N

ANVÄNDNINGEN AV 250 gigawattimmar motsvarar en ökning

RKST

Vi köper dina katalysatorer, kablage, batterier & aluminium
Du är välkommen att kontakta oss för mer information

Christian Gunnarsson
070-562 02 08
christian.gunnarsson@kuusakoski.com

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

Tomas Bergli
0155-301 52
tomas.bergli@kuusakoski.com

Sälj ditt skrot det räddar vårt klot!
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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
www.weblink.se

Aktuellt från

Kompentenslyftet
kan rädda liv
INGEN SKA BEHÖVA skadas eller

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

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

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

BO ERICSSON, vd

omkomma på sin arbetsplats i onödan.
Därför startar Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) kompetenslyftet
avseende metan, vätgas och elfordon.
Risker med fordonsbränslen innebär
någon form av brand- eller explosionsrisk. Skillnaden nu är att det är ny kunskap om risker om dessa nya fordon som
kommer på bred front.
Här behövs kunskaper, och särskilda
försiktighetsåtgärder måste vidtas under
transport till en verkstad/fordonsdemontering och under arbete på verkstad eller
demontering. För få har kunskapen att
göra riskbedömningar för att handha
dessa fordon i händelse av brand på parkeringen eller om det börjar brinna i
verkstaden.
DETSAMMA GÄLLER FÖR riskavstånd när

det handlar om tankar på gasfordon vid
en brand och om de ska kylas eller ej. Vid
eventuella jetflammor är rekommendationerna att de inte ska släckas, utan tillå-

tas brinna ut av sig själva tills tanken är
tom. Av självbevarelsedrift kanske verkstaden försöker släcka branden, men då
kan en tryckkärlsexplosion uppstå. Hur
bra är det inne på en verkstad som kanske
också ligger under jord? Vätgasen är
också på väg in som drivmedel. Den

» Det finns fall
där bilen har
börjat brinna
först tre veckor
efter krocken.«
brinner med en mycket varm och nästan
osynlig låga som inte sotar något. Lågans
temperatur ligger på cirka 2 000 grader.
Vid tester uppkom ett brinnande vätgasmoln på mellan 7 och 24 meter i diameter så fort tankarna gick sönder. Hur
många känner till det?

EN BRAND I ett batteri är mycket svårsläckt. Det krävs väldigt mycket kylning
för att stoppa en termisk rusning. Därför
bör man fokusera på att släcka branden
runt om batteriet och förhindra brandspridning från det. Li-jon-batterierna
medför också ett problem genom att om
de skadats så kan de mer än ett dygn efter
skadan starta eller återuppta en termisk
rusning.
DET FINNS FALL där bilen börjat brinna

först tre veckor efter krocken. Det är för
få som beaktar det när de går skyddsrond
på ett företag. Hur ska vi förvara skadade
fordon inne och ute? Hur ska vi kunna
arbeta och ha ett elfordon inne på en lyft
över natten om det är skadat? Om det
börjar brinna, har vi då tränat på utrymningsövningar? Det uppstår en stor
mängd obesvarade frågor och det kommer vi ta upp på kompetenslyftet.
Mer information om föreläsningsorter
med mera kommer i www.fordonsproffs.
eu. ❂

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

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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Nyheter

Ökad pantning med corona
pantas flest burkar och flaskor per person,
minskade med drygt nio miljoner förpackningar under det första halvåret samtidigt
som antalet pantade förpackningar steg med
över nio miljoner både i Stockholm och i
Skåne.

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering
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 SKROTAR INGA BILAR

– VI ÅTERVINNER DEM

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

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

P30A

Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

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

0652-56 50 00

Sälj dina
stommar till oss

Vi tar hand om
Er slutkörda bil
Auktoriserad
www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv • 0413-310 01

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

1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader

msch@dk.borgautomotive.com

Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-55 768 200 eller maila till info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.
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7. Juridisk hjälp

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

SV

5. Låga inköpskostnader av däck
6. Låga inköpskostnader av diesel

www.skrotabilen.se

+45 31 79 39 99

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

4. Låga utbildningskostnader

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

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.
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Branschförbund sedan 1961

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

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

P10A

VI HAR UTRUSTNING FÖR KOMPLETT
EL/HYBRIDBILSDEMONTERING

Pantning av burkar och petflaska har
ökat under det första halvåret av 2020 –
en effekt av coronapandemin.
Foto: Pantamera

www.haggs.se

TRYCKLUFTSDRIVNA
MEMBRAN- OCH
DOSERPUMPAR

galwin.se

KS

att panta. Under 2019 pantade vi över 2,15
miljarder burkar och petflaskor, vilket motsvarar en besparing på ca 180 000 ton koldioxid. Statistik från Pantamera visar att 2020
kan bli ännu ett rekordår i pantning. Pantningen har nämligen ökat i nästan hela landet under det första halvåret förutom i
Värmland, Jämtland och Västra Götaland.
Det är län som vanligtvis har stor gränshandel och som påverkats kraftigt när Norge
stängde sin gräns till Sverige i mars.
Pantningen i Värmland, där det normalt

minskat med 95 procent. Men i övriga
delar av landet har pantningen alltså ökat, i
vissa län med så mycket som tio procent.
Enligt Pantamera kan även ökningen härledas till coronapandemin.
Undersökningar har visat att vi är bättre
på att panta de burkar och flaskor som vi
konsumerar i hemmet.
Att vi har hållit oss hemma så mycket har
också inneburit att mängden pant från restauranger har minskat. Likaså har antalet
burkar och flaskor som en normal sommar
kommer in från festivaler, konserter och evenemang minskat. ❂

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

Märkesdemontering

SEDAN MARS HAR gränshandelspantningen

I SVERIGE ÄR vi bland de bästa i världen på

Belysning

RI

Pantningen av burkar och
petflaskor har ökat på de
flesta håll i landet under
första halvan 2020. Den
troligaste förklaringen är
coronapandemin.

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

ANNA HENSTEDT, miljöansvarig

Fortsatt vikande siffror
för nyregistreringar
CORONAPANDEMIN HAR FORTSATT nega-

tiva följder för fordonsindustrin och fordonsbranschen i Sverige. BIL Sweden har
därför reviderat ner prognosen för antalet
nyregistrerade personbilar för år 2020 med
18 procent – från 330 000 till 270 000 bilar
(år 2019 nyregistrerades 356 036 personbilar).
Fordonstillverkarna världen runt har
stoppad eller begränsad produktion, så även
de svenska tillverkarna. Därför är insatser
som regeringen kan göra för att stimulera
efterfrågan för att kick-starta ekonomin
igen av största vikt.
I den senaste krönikan skrev jag bland
annat om tillfällig skrotningsersättning, vilket är en sådan åtgärd som BIL Sweden
hoppas på. Ännu har vi inte sett någon
reaktion på vårt förslag på kick-start-paketet. (Läs mer här: http://www.bilsweden.
se/i-debatten/pressmeddelanden/kick-starta-sverige-genom-gron-omstallning-i-fordonsbranschen).
Trots detta osäkra läge är omställningen
mot elektrifierad fordonsflotta fortfarande

det som gäller. BIL Swedens prognos för
andelen laddbara bilar ligger kvar på 30
procent för 2020.
Under sommaren har förändringar

» Trots detta
osäkra läge är
omställningen mot
elektrifierad fordonsflotta fortfarande
det som gäller.«
införts i den svenska förordningen
(2007:185) om producentansvar för bilar.
Förändringarna innebär att Naturvårdsverket har fått ett ”utökat bemyndigande”.
DETTA INNEBÄR TILL exempel att Natur-

vårdsverket kan komma med ytterligare
föreskrifter och vägledning kring tillsyn.

BIL Sweden har meddelat Naturvårdsverket att vi tycker att detta är mycket positivt.
Vi hoppas nu på att Naturvårdsverket
genom sina utökade befogenheter kan
säkerställa att alla bildemonterare rapporterar in återvinningsresultaten till producenterna. Det är tyvärr fortfarande så att
många bildemonterare inte rapporterar in
siffrorna.
MED NATURVÅRDSVERKETS UTÖKADE

bemyndigande är BIL Swedens förhoppning också att tillsynen av att alla bildemonterare uppfyller bilskrotningsförordningen SFS 2007:186 kommer att ske.
Det är otroligt viktigt att få bort bildemonterare som bedriver verksamhet utan
att uppfylla bilskrotningsförordningens alla
krav. Som läget är i dag tvingas lagefterlevande bildemonterare att konkurrera med
underpresterande men legala konkurrenter,
liksom med rent illegala konkurrenter,
eftersom tillsynen brister i många kommuner. ❂

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
0510-170 66
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Aktuellt från

ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Bilåtervinning fortsätter
utvecklas i coronatider
DE DIGITALA MÖTENA börjar ta slut för

dagen, och jag kommer på mig själv med
att reflektera över hur mycket som händer
inom så många olika områden. Många
kunder, liksom vi själva i Stena Recycling,
har i stor omfattning påverkats av coronasituationen. Sjukdom, permitteringar och
produktionsstopp har skapat en unik situation. Mitt i all oro och osäkerhet känns det
som om det finns ett både stort uppdämt
behov av att mötas och att ta tag i alla
utmaningar vi står inför. Även om vi till
största delen får nöja oss med digitala
mötesplatser går det inte att ta miste på viljan till utveckling. Det gäller säkert för
många verksamheter just nu, men det gäller
inte minst när det kommer till framtidens
bilåtervinning.
DAGENS FÖRSTA DIGITALA möte handlade

om plaståtervinning. Vi behöver få till mer
återvinning av större plastdetaljer från
bilarna, och vi har sökt lösningar på det här
området under lång tid. Tiden börjar nu
äntligen kännas mogen för att samarbetet
mellan de olika aktörerna i branschen ska
kunna utvecklas till viktiga och hållbara
lösningar.
Ett annat möte handlade om hur vi ska
kunna få samarbetet att fungera på bästa
sätt mellan oss i Stena Recycling, SBR, BilRetur och BIL Sweden och deras medlemmar och andra viktiga samarbetspartners.
På många sätt har vi byggt upp ett unikt
och långsiktigt samarbete, men med alla

utmaningar vi står inför behöver det fortsätta att utvecklas vidare, och vi behöver
göra det på ett sätt så alla samarbetspartners känner sig nöjda. Ett tredje möte
handlade just om hur vi ska kunna klara
några av de här utmaningarna. Det gäller
att åstadkomma en säker hantering av all
pyroteknisk utrustning, som exempelvis
airbags i bilarna. Antalet pyrotekniska
laddningar ökar stadigt i flödet av uttjänta

» I dagens
digitala möten
råder varken brist
på fantasi eller vilja
till samarbete
för att få fram
nya återvinningslösningar.«
bilar som ska återvinnas. Det kan vara
många laddningar som ska neutraliseras i
en bil innan den kommer in i Stena
Recyclings återvinningsprocesser.
OM VI FORTSÄTTER på temat säkerhet

behöver vi också säkerställa samarbetet
kring hanteringen av alla batterier till el-

och hybridbilar som vi har att ta hand om
redan i dag, men som kommer att öka i en
extremt snabb takt framöver.
Det finns många fler exempel som kunde
lyftas fram. Ändå tycker vi i Stena
Recycling att vi känner oss stolta över all
utveckling som redan har genomförts och
alla samarbeten som vi jobbar med dagligdags.
Jag vet inte riktigt varför, men på något
sätt kom jag att tänka på ett citat som etsat
sig fast. Det var Ingvar Kamprad som för
mer än fyrtio år sedan myntade en av Ikeas
teser. ”Det mesta är ännu ogjort. Underbara
framtid!” Han gjorde det för att sätta fokus
på det som kallades för Ikea-andan, men
det känns som att det är lika relevant i det
här sammanhanget.
SÅ FÖR ATT vi ska få den ”underbara fram-

tid”, som Ingvar Kamprad pekade ut, vill
det till att vi fortsätter att utveckla våra
samarbeten både inom bilåtervinning och
med andra branscher.
Ett annat citat, som vi har använt inom
Stena Recycling är att ”avfall är det som
blir kvar när fantasin tar slut”. Jag kan konstatera att det i dagens digitala möten varken råder brist på fantasi eller vilja till samarbete för att få fram nya återvinningslösningar.
Från Stena Recyclings sida hoppas vi att
alla kunder, samarbetspartners och läsare
klarar sig bra i dessa osäkra tider. Ta väl
hand om er. ❂

Missa inte SBR:s årsmöte 16–17 oktober!
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2020
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Nytt från

Ledare

Danmark

ADAM PADE
Sekretariatschef, dag

Udfordringerne står i kø

AUTOGENBRUG SKAL SIGNALERE andet og

mere end ”autobranche”. Bæredygtighed på
fire hjul skal blandt andet drives af forbrugerne.
Man keder sig ikke som branchedirektør
for Dansk Autogenbrug. Det står lynende
klart efter bare få uger i den nye stol.
Den 1. august overtog jeg posten som
administrativ førstemand for Danmarks
dygtigste autogenbrugere. Heldigvis med et
solidt kendskab til branchen i bagagen; et
kendskab, der går helt tilbage til 1980’erne,
men som selvfølgelig blev skærpet, da de
danske eftermarkedsorganisationer gik sammen om at etablere et fælles brancheblad i
2004 – med mig som redaktør.
Jeg afløser Børge Madsen, der i knap 10
har kæmpet utrætteligt og med stålfasthed
for vores lille branche.
SOM AUTOGENBRUGERE er vi vant til at

opfatte os selv som en del af autobranchen.
Men spørgsmålet er, om vi tænker for snævert. I en tid med et ekstremt fokus på klima,
bæredygtighed og ”grøn omstilling” bør vi se
os selv i en større sammenhæng – og appel-

lere bredere. Vi kan tillade os at tage et medansvar for, at den del af den grønne omstilling, der handler om cirkulær økonomi, bliver omsat til virkelighed. Så er vi andet end
alene autobranche. Så er vi miljøbranche.
Vores vigtigste kunder er – og vil formentlig altid være – autoværkstederne. Men skal
vi igennem med budskabet om ”bæredygtighed på hjul” må vi ud til forbrugerne – især
de mest miljøbevidste af dem. Vi må fortælle dem, at der er en mere bæredygtig
måde at holde bil på; at meget kan repareres
frem for udskiftes (selv om mekanikeren
sommetider påstår det modsatte), og at der
ikke er nogen grund til at skamme sig over
at holde sin gamle bil kørende – det er dog
stadig ressourcemæssigt dyrere at fremstille
en ny, hvor miljøvenlig den end er i drift.
EN ANDEN UDFORDRING bliver at sikre vores

medlemmers tilgang til bilerne. Jo mere
digitale, elektroniske og internetopkoblede
vores biler bliver, desto stærkere står bilfabrikanterne, når de kræver ”ophavsret” til hele
bilens livscyklus – det handler jo om sikkerhed, ikke sandt?

Men i virkelighedens verden kan autogenbrugeren jo ikke undværes som afleveringssted. Det skaber krav til lønsomhed – og dermed til, at genbrugerne får del i den udtjente
bils værdi. Det betyder omvendt, at vi nok
må indstille os på både investeringer og
uddannelse for at forblive en værdig spiller.
SÅ SKAL VI HELLER ikke glemme de helt

jordnære udfordringer, der kan være svære
nok. Man kan have en mistanke om, at
kommunernes miljøtilsyn ikke er helt så
nidkært, når man ser, hvad der titter frem af
udtjente bilvrag i små baggårde eller ude på
landet. Det er små butikker, der scorer den
hurtige gevinst og ser stort på miljøkrav. Og
det er blandt andre dem, vi konkurrerer med.
Det holder jo ikke, at samfundet på den ene
side forlanger, at vi skal investere i olieudskillere og impermeable underlag eller indberette, hvor mange liter spildolie vi har
aftappet i dette kvartal, og på den anden side
vender det blinde øje til ”sortskrotterne”.
Det lyder sikkert alt sammen bekendt for
dette blads læsere. Og jeg vil nu kæmpe
videre, hvor Børge slap. ❂

Bilsalget i en coronatid
I PERIODEN januar – juli 2020 blev der

solgt knap 31.600 færre nye personbiler i
Danmark end året før: 138.933 mod
107.366.
Mens corona-krisen – og den totale nedlukning af Danmark fra marts frem til juni
– således var hård ved nybilforhandlerne,
så gik det bedre for brugtbilsalget. Således
oversteg antallet af om- og genregistreringer af personbilerne i maj og juni 2020 de
samme tal for 2019. Samlet set om- og
genregistreredes 54.210 personbiler i år
mod 47.019 i samme periode sidste år.
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Salget af elbiler i Danmark udgør fortsat
en beskeden del af markedet. I januar 2020
var alene 2,7 procent af de nyindregistrerede biler rene elbiler. Til gengæld hitter
opladningshybridbiler og udgjorde 6,2
procent af markedet i januar.
Indtil nu har elbiler været behæftet med
lavere registreringsafgift end fossildrevne
biler. Dog indfases den fulde registreringsafgift gradvis – således også i 2021, medmindre et politisk flertal beslutter noget
andet under de i gangværende finanslovsforhandlinger. ❂

Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nbf

NBF og bransjen
i pandemiperioden

DE SISTE MÅNEDENE har

vært spesielle.
Koronapandemien førte til nesten hel nedstengning av all virksomhet i landet fra 12.
mars til i midten av juni.
NBF sine medlemsbedrifter har ikke
rapportert om store svingninger i salget. I
en spørreundersøkelse til bedriftsledere
gjort i midten av april fikk vi tilbakemeldinger om at noen få bedrifter hadde opplevd en liten nedgang. Det rådet en god
del usikkerhet i hele bransjen da myndighetene stengte ned 12. mars.
Det ser imidlertid ut som at de fleste
bedrifter har hatt gode resultater selv i de
månedene hvor landet var nedstengt.
Andre virksomheter innen bilbransjen,
verksteder og bilforhandlere opplevde en
nedgang de første månedene etter nedstengningen.
Allerede i juni rapporterte de om betydelig oppgang i form av etterspørsel av
verkstedtjenester og økt bilsalg. To bilimportører har signalisert til myndighetene
at de ønsker å betale tilbake støttebeløpet
de fikk. Dette fordi de har økt salget betydelig i slutten av mai, juni og begynnelsen
av juli.
PÅ GRUNN AV reiseforbudet

og møteforbudene har aktiviteten i NBF regi som kursvirksomhet, landsmøtet, fagkonferansen,
bedriftsbesøk og andre faglige samlinger
vært betydelig redusert. Styremøter har
vært gjennomført på nettet.
I løpet av senhøsten regner vi med å
kunne arrangere et forkortet landsmøte
med en fagkonferansedel. Dette avhenger
av sentrale og lokale restriksjoner utover
høsten.

Det kan derfor bli aktuelt med et landsmøte som nettkonferanse.
NBF arbeider også med å gjenoppta
kursvirksomheten. Opplæring på behand-

» De fleste er
enige om att
nedstengningen
og strenge
restriksjoner var
det eneste riktige
å gjøre i mars. «
ling og diagnostisering av høy energibatterier vil bli prioritert.
De fleste er enige om at nedstengningen
og strenge restriksjoner var det eneste riktige å gjøre i mars.
Myndighetenes handlekraftige tiltak
førte til at smitten ikke kom ut av kontroll
og mange flere døde. Vi ser nå med spenning på hvordan pandemien utvikler seg
utover høsten. Det er grunn til å tro at
oppheving av reiseforbudene i sommer har
vært med på å øke antall smittede igjen. Å
gi tillatelse til sydenreiser var nok en av de
store feilene som ble begått. Nå ser det ut
som myndighetene har lært en lekse på
dette området.
NBF HAR FREMMET et

brev til miljøvernministeren med anmodning om at myndig-

hetene implementerer EU s sirkulærøkonomidirektiv og utarbeider et nasjonalt
direktiv på området så raskt som mulig.
Det er ingen tvil om at EUs bestemmelser omkring sirkulærøkonomi vil føre til
meget store omveltninger innen mange
bransjer.
Ikke minst vil bilbransjen oppleve dette
på brukte bildeler. Det er derfor oppsiktsvekkende og sjokkerende når direktøren
for kommunikasjon hos en av Norges største bilimportør uttaler: «Som importør og
representant for en bilimportør i Norge, er
brukte deler ikke en del av vår virksomhet».

TILGANGEN TIL BRUKTE deler må utnyttes
bedre. Hvis ikke vil ikke myndighetenes
miljømål nasjonalt og internasjonalt oppnås.
Det er ikke godt å vite hvordan bilimportørene vil takle denne utviklingen i
fremtiden.
De fleste vil nok tilpasse seg nye direktiver og benytte seg av brukte bildeler.
Uttalelsen som nevnt her vil nok ikke bli
fremtiden?
Et annet forhold er at volumet av brukte
deler er forholdsvis lite, kanskje 4 til 6 prosent av det totale behovet. Det representerer ingen særlig trussel for produsentene
av nye deler.
Bildemonteringsbedriftene må også
være forberedt på omstillinger. Dersom
brukte deler skal bli et alternativ i stor skala må man kanskje vurdere å gi bedre
garantiordninger. Dette er under utredning i NBF. ❂
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Forskning

Norge

MEDLEMSFORDELER
FOR NBF MEDLEMMER

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

• 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.

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no | salg@obd.no
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Interesse i medlemskap i NBF,
Norges Biloppsamleres forening.
www.biloppsamlerne.com
Ring 22522943 eller 90803509
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.

Utveckling av bilar kräver
avancerade simuleringar
Utveckling av nya bilar kräver avancerade datorsimuleringar.
BLAND ANNAT SIMULERAS själva plåt-

formningen för att förutse defekter som
veckbildning och sprickor i plåten. Med
bättre simuleringar, som även omfattar
maskinerna i fabriken, kan ledtiderna vid
bilutveckling kortas, visar forskning vid
BTH, Blekinge tekniska högskola.
Volvo Cars i Olofström använder i stor
utsträckning datorsimuleringar vid utveckling av nya bilar. En viktig del är plåtformningssimulering vilken används i stor
utsträckning under utvecklingen av karossdelar.
Simuleringarna är avancerade och det
finns stora utmaningar, men även möjligheter, inom området. Ökade krav och den

ständigt ökande konkurrensen inom fordonsindustrin gör att de virtuella utvecklingsverktygen hela tiden måste bli snabbare och mer detaljerade.
Industriforskaren Johan Pilthammar har
i sin avhandling i ämnet maskinteknik vid
BTH fokuserat på deformationer av
maskiner och verktyg – en faktor som inte
tas med i dagens formningssimuleringar.
Man utgår istället från att maskinerna är
stela men i verkligheten böjer och vrider
sig maskinerna och pressarna när de belastas, och dessa deformationer påverkar plåtformningen negativt.
Johan Pilthammar har utvecklat beräkningsmetoder för att snabbt och enkelt
kunna skapa och lösa plåtformningsmodeller som inkluderar deformationer.
Resultaten kan korta ledtiderna vid
utveckling av nya bilar samt reducera antalet stillestånd och problem i fabriken. ❂

BLI EN PARTNER
VIA YALLOTRADE.COM FÅR NI MÖJLIGHET
ATT KÖPA INLÖSTA FORDON FRÅN
ANSLUTNA FÖRSÄKRINGSBOLAG.

Biomassa
blir ny diesel
COLABITOIL JOBBAR VIDARE med att

framställa råvara från biomassa till
HVO-diesel.
Tillsammans med Mittuniversitetet
och Gröna Pro har Colabitoil lyckats
framställa lipider (fria fettsyror) genom
att bryta ner biomassa med mikrober.
Biomassan i projektet är fiberslam från
skogsindustrin som idag är ett avfall.
Det är Industridoktoranden Shiromini
Gamage som tillsammans med Colabitoil
tagit fram råvara till HVO som är en fossilfri diesel. Shiromini är verksam på
Mittuniversitetet i Sundsvall och anställd
på Colabitoil inom Forskning & Utveckling.
– Målet är att kunna kommersialisera
fria fettsyror från biomassa i processen
för framställan av fossilfritt drivmedel,
detta är mycket glädjande och ett stort
genombrott i vårt arbete, säger Jan Nordlöf, styrelseordförande Colabitoil. ❂

INSURTECH
AUTOMATION
SAAS

GÖR BRA AFFÄRER REDAN IDAG
KONTAKTA OSS

INFO@YALLOTRADE.COM 08-41043400 WWW.YALLOTRADE.COM
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Inside ❂ Egara

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

EGARA will protect
the dismantlers
DESPITE THE FACT that

we are still
under the spell of corona, some
things (probably even many things)
go on. The IARC was postponed
again (to June 23–25, 2021). We still
don’t know if the EGARA Fall
Meeting will be in Brussels or
online, but the process of the ELV
Directive review goes on.
The report of the meeting from
last February was put online and we
are very curious to hear what the
EC thinks of the suggestions and
wonder what direction the Directive
revision will follow.
For EGARA, the role of the dismantler as the first operator in the
recycling chain is evident.
We are of all players the best in
realising reuse (good quality spare
parts) and we can separate materials
at the source for the cleanest fractions for the lowest costs.
We depollute vehicles for hazardous wastes because we have to.
Materials with high value, we
already separate them as costs are
covered by the prices.
For materials with lesser values at

30

NORDISK BILÅTERVINNING 3 2020

least our labour costs need to be
paid.
JUST FOR THESE reasons, every

step
we take in our business, we protect
environment, we prevent waste, we
are sustainable and contribute undeniably to circular economy.
Because we are small and independent organisations, we can adapt
quickly to whatever new technologies and demands come up. We
showed this with air conditioners
(refrigerants) and with airbags, we
show this again with hybrids and
EV’s (electrical vehicles).
WE ALSO PREPARE for

new forms of
cooperation in case of new modes of
ownership in which producers may
become providers of mobility rather
than selling cars. They still need to
take care of their written off vehicles. We can do this for the lowest
price with the best results. We
always did, we always do. We do not
need to build big expensive installations, we do not need complicated
logistics, Our results are clear and

transparent, we do not need to pay
shareholders or commissioners. We
are lean, effective and efficient.
What we hope for is that in a new
Directive, the level of recycling will
be described much clearer than it is
right now.
We saw how high level recycling
was replaced by low level recycling,
because according to the laws, it was
still recycling. Or at least in some
countries it was recycling.
But for the most effective high
level recycling, the dismantler is an
inevitable factor.
defend the
position of the dismantler in the
ELV Directive and will promote the
capacities and abilities of the ATF’s
where possible, but for sure where
the new Directive is discussed.
We have proven to be a reliable
sector, even a resilient one in hard
times or under hard (national) circumstances.
We do a good job and we easily
adapt to changes. We are sustainability, that’s our strong point. ❂
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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

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.

FOR THIS, EGARA will

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

Systemet säkerställer
realtidssynkronisering med
andra bildemonterare,
aktuell försäljning etc.
Dessutom möjliggör tekniken
en lång rad nya verktyg och tjänster
som underlättar din vardag
och ökar effektiviteten och
därmed lönsamheten
i din verksamhet.
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AVSÄNDARE:

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

