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Andreas Frössberg, vd

Endast seriösa ska 
få agera på marknaden 

ANVÄNDS BLAND ANNAT AV: 
 

RACKSTAD BIL & DELAR, NYA ALLBILSKROTEN, MAGNUS BILDEMONTERING, ARONS BILDEMONTERING

Ett komplett system 
för demonterare.

Utvecklat
med branschen!

Vill du veta mer?
Besök: www.cavagent.com

SOMMAREN ÄR ÖVER och hösten är här, 
en höst där valet så klart finns i fokus. 
Hur vårt lands regeringsbildning blir vet 
vi när detta nummer är tryckt, men oav-
sett utgång kommer vi ha en tuff höst och 
vinter med höga elpriser i hela Europa. 
Det påverkar så klart oss och vår bransch, 
precis som alla andra, och sätter press på 
våra demonteringar runt om i landet. 

Samtidigt som elpriserna skenar fort-
sätter elektrifiering av fordonsflottan, och 
hittills i år uppgår andelen laddbara bilar 
till 51 procent av årets registreringar. 
Detta är en ökning med omkring 11 pro-
cent jämfört med i fjol. Vi ser också att 
elbilarna har ökat med cirka 68 procent, 
enligt siffror från Mobility Sweden. 

VI FORTSÄTTER JOBBA från förbundet 
med att förbereda våra medlemmar i 
denna omställning, och det är glädjande 
att vi nu är i gång med utbildningarna 
inom ESF-projektet React-EU: Bilåter-
vinning. 

Vi räknar med att de första medlem-
marna har genomfört utbildningen 
"Informerad person elfordon" (IPE) före 
septembers slut och att vi därefter inom 
kort även kan börja genomföra utbild-

ningen "Fackkunnig elfordon" inom 
ramen för detta projekt. 

Regeringen har också meddelat att man 
som ett led i den accelererande elektrifie-
ringen tillsätter en nationell batterisam-
ordnare som ska identifiera utmaningar 
och hinder för att underlätta för olika 
aktörer att kunna samverka inom bland 
annat batteriproduktion. Här vill vi vara 
en röst, för det är våra medlemmar som 
kommer att hantera en stor del av dessa 
batterier. 

Även om mycket fokus ligger på elek-
trifieringen får vi inte tappa bort övriga 
frågor som har betydande vikt för våra 
medlemmar. 

Vår ståndpunkt är att en seriös hante-
ring av demonteringsbilen ska löna sig. 
Med det menar vi att de regelverk som 
finns ska följas av alla som jobbar med 
uttjänta bilar, oavsett hur många bilar 
man hanterar. Tyvärr ser vi att det finns 
stora skillnader i hur detta regelverk 
efterlevs och följs upp av tillsynsmyndig-
heterna. 

DETTA ÄR NÅGOT vi har sett under en väl-
digt lång tid och om vi som samhälle 
verkligen ska kunna få en hållbar och cir-

kulär bilåtervinning krävs det en tydlig 
förändring här. Den inriktning och de 
åtgärder vi jobbar för ska signalera att 
endast bilåtervinnare som följer de lagar 
och krav som reglerar hanteringen av den 
uttjänta bilen ska kunna få agera på 
marknaden. 

EN OLYCKA KOMMER sällan ensam brukar 
man säga, och så kan det verkligen kännas 
efter två år av pandemi, ett krig i Europa, 
en ökad inflation och nu en energikris 
med skenande elpriser. Talesättet kom-
mer faktiskt från ett citat av Selma 
Lagerlöf där ”en olycka kommer sällan 
ensam” bara var första delen. 

Hela citatet lyder: ”En olycka kommer 
sällan ensam, den har alltid en liten lycka, 
ett litet hopp i släptåg”. Vi får hoppas att 
Selma har rätt och att vi får lite lycka 
framöver, och ibland är det så att man 
måste vara med och skapa sin egen lycka 
och det tror jag att vi gör bäst tillsam-
mans.

Vi kan börja redan nu på halvårsmötet 
den 6–7 oktober när vi träffas på Örebro 
Bildemontering!
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Krockskadade elbilar som ska repareras eller  
demonteras kan behöva stå i karantän på grund  
av risk för batteribrand. Därför pågår ett intensivt 
arbete med att ta fram en branschstandard för  
hur bilarna ska hanteras.
Av Johan Granath

DET FINNS ÄNNU ingen fastställd norm för 
hur karantänplatser för krockskadade bat-
terier ska se ut. Men enligt Henrik Ider-
mark, som är ansvarig för elektrifiering på 
MRF, Motorbranschens Riksförbund, 
arbetar flera aktörer intensivt med att ta 
fram en branschstandard för karantän-
platser. 

– Det är bråttom att få fram kriterier 
som kommer bli en del av den standard 
som redan finns för säker hantering av 
elfordon. Vi har ingen konkret tidplan men 
det är ett pågående och prioriterat arbete, 
säger han.

Mazdak Haghanipour är teknisk specia-
list på Mobility Sweden och deltar i arbetet 
med den nya branschstandarden.

– Det finns generellt väldigt lite infor-
mation kring den här frågan och, vad vi vet, 
inga andra länder som har gjort något lik-
nande dokument på branschnivå. Vi har en 
bra grund att utgå från, men i dagsläget 
kan vi inte säga speciellt mycket om hur en 
karantänplats ska utformas.  

Risken med krockskadade batterier ska 
inte överdrivas. Men den finns och innebär 
att batterierna kan självantända och 
utveckla kraftiga, svårsläckta bränder. Där-
för är tanken att skadade batterier ska för-
varas på speciellt utformade platser hos 

verkstäder och demonterare. Det som nu  
sker är att kriterier för en miniminivå av 
krav tas fram för dessa platser. Parter i det-
ta arbete är bland andra SBR, MRF, Mobi-
lity Sweden, forskningsinstitutet RISE, fle-
ra försäkringsbolag och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB. 

– Det är jätteviktigt att till exempel 
RISE och MSB är med. De är stora aktö-
rer med gedigen kunskap om andra regel-
verk, och vi har stor nytta av varandra på 
flera plan, säger Henrik Idermark.

BATTERIBRÄNDER ÄR INTE bara svårsläckta 
och riskerar att sprida sig. De utvecklar 
också farlig gas.

– De gaser som bildas vid termisk rus-
ning, det vill säga den process som kan leda 
fram till brand i ett batteri, är väldigt gifti-
ga. Det är stora risker förknippade med 
sådan gasbildning, inte minst gäller det 
räddningstjänstens utsatthet vid släckning 
eller kylning av batteribränder, säger Hen-
rik Idermark.

Mazdak Haghanipour betonar att karan-
tän dock inte krävs för alla krockskadade 
elfordon. 

– Är batteriet i så dåligt skick att det inte 
går att återanvända ska det djupurladdas på 
ett säkert sätt för att sedan skickas till åter-
vinning. När man djupurladdar ett batteri 
tömmer man det på energi, och då försvin-

Elbilar med skadade 
batterier utgör en allvar-
lig brandfara eftersom 
de kan självantända 
Men nu kommer teknik 
som varnar redan innan 
brand startar.
Av Johan Granath

KROCKSKADADE BATTERIER ÄR en risk, 
och de kommer att öka i antal när elbilarna 
nu blir allt fler. 
– Det är inte jättevanligt men det finns en 
klart ökad risk för fördröjd självantänd-
ning i batterier som utsatts för krockvåld, 
säger Tommy Carnebo som är batteriex-
pert på brandskyddsföretaget Dafo Vehicle 
Fire Protection. 

Carnebo har en bakgrund som brand-
man och konstaterar att företag som han-
terar skadade elbilar har ett behov av att 
skydda sig mot brand i batterierna. Sådana 
bränder är mycket svårsläckta och riskerar 
att sprida sig. Svenska återvinningsanlägg-
ningar har enligt Tommy Carnebo drab-
bats av batteribränder åtminstone fyra 
gånger på tre olika ställen. 

– Batteribränder är svåra. Den eller de 
battericeller som brinner går inte att släcka 
och måste få brinna ut. Det enda är att 
kyla batteriet så att branden inte sprider 
sig till fler celler. 

DEN SKYDDSTEKNIK SOM Dafo använder 
har utvecklats för bussar tillsammans med 
det statliga forskningsinstitutet RISE. 
Tekniken bygger på en sensor som kan 
upptäcka den mycket giftiga gasen kolmo-
noxid, vilken bildas vid ofullständig för-
bränning. Kolmonoxid är lukt- och färglös 
och upptäcks inte av brandvarnare. 

– Ingen rök utan eld, säger man ju, men 
med batteribränder är det annorlunda 
eftersom röken kommer först och eldslå-
gan sedan, säger Tommy Carnebo.

Sensorerna upptäcker alltså branden 
innan den startat och finns i brandsäkra 
skåp där demonterade skadade batterier 
kan förvaras. 

Skåpen är byggda för att stå emot brand 
i 30 minuter och skyddar dessutom mot 
väder och vind, liksom mot stöld, eftersom 
batterimetallerna är värdefulla. Skåpen är 
uppkopplade mot 4G-nätet och skickar 
vid brand sms till förprogrammerade 
mobilnummer. Dessutom är skåpen för-
sedda med blixtljus, populärt kallade saft-
blandare. 

– Poängen med den här lösningen är att 
branden upptäcks snabbt och att rädd-
ningstjänsten därmed kan vara på plats 
innan branden utvecklats. Tack vare blixt-
ljusen kan de direkt se vilket skåp, om det 
nu finns flera, som brinner.

TEKNIKEN BIDRAR DÄRFÖR, enligt Tommy 
Carnebo, till att skydda både värdefulla 
batterier och hela verkstads- eller återvin-
ningsanläggningar från brand.

För bildemonterare har Tommy Carnebo 
och Dafo tagit fram en lösning som bygger 
på förvaring i container, i stället för skåp, 
med plats för tolv batterier.

– Demonterare har ju antagligen behov 
av att lagra batterier längre tid, än vad till 
exempel verkstäder har. Containerlösning-
en fungerar exakt likadant med sensorer 
och 4G-teknik. Skillnaden är att en con-
tainer inte är lika brandtålig som skåpen, 
men det är en bra och billig lösning, efter-
som många demonterare äger containrar. 
Installation av tekniken kan göras av en 
behörig elektriker. 

Det saknas ännu en branschstandard för 
just karantän av skadade bilbatterier från 
elbilar. Men en rekommendation är att 
batteriet ska ställas säkert på grund av 
brandrisk i mellan 24 timmar och 14 dagar 
vid reparation eller demontering. Det 
innebär att fordonet eller batteriet ska för-
varas på ett sätt så att brand inte riskerar 
att spridas, vilket betyder att inget bränn-
bart får finnas inom 15 meter.❂

ARBETE PÅGÅR

Ny standard 
för säker 
karantän

Skyddstekniken 
som varnar innan 
det börjar brinna

ner också risken för självantändning.
Enligt Henrik Idermark är det ännu för 

tidigt att tala om olika detaljer för framtida 
karäntplatser. Det gäller till exempel karan-
täntid, där olika bilmärken kan ha olika 
rekommendationer. Inte heller pekar 
arbetsgruppen i dagsläget ut någon specifik 
metod för brandskydd, även om Henrik 
Idermark säger att man tittar på alternativ. 

– Till exempel brandfiltar, det vill säga att 
fordonet eller batteriet täcks. Vi tittar också 
på åtgärder som att ladda ur batteriet. Men 
jag vill vara tydlig: detta är förslag och 
exempel, inget annat.

Mazdak Haghanipour vill inte heller gå 
in på detaljer men säger:

– Där bör finnas släckningsutrustning 

Batterier kan börja brinna. Därför behöver 
bilar som kommer in till demonteringarna 
ställas upp på särskilda platser. Foto: iStock

samt material för att förebygga brand. Exakt 
vilken utrustning som behövs är något vi 
återkommer till i branschstandarden. 

Han betonar också att karantäntid i första 
hand alltid bör följa fordonstillverkarens 
anvisningar. 

BRANSCHSTANDAREN FÖR hantering av 
elfordon är ett levande och öppet dokument. 
Det kan uppdateras löpande och är fritt att 
använda. 

– Verkstäder är förstås målgrupp, liksom 
demonterare. Jag kan inte uttala mig om 
andra aktörer men det står vem som helst 
fritt att använda våra dokument. Ju mer nyt-
ta de gör desto bättre, säger Henrik Ider-
mark. ❂

Aktuellt ❂ Elbilsbatterier
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Reportage

ATRACCO ÖREBRO

"Vi har 
byggt för 
framtiden"

→

DET FÖRSTA SOM möter besökarna är – inga skrotbilar. Inte en 
kvaddad bil så långt ögat når.  

– Jag har byggt om allt, berättar Johan Himberg när han stolt 
visar runt på anläggningen, som ägs av Atracco , men som han i 
princip driver som om det vore hans egen. 

– Mitt motto är att du som kund aldrig ska se en skrotbil. 
I stället ser kunderna väl underhållna byggnader och perfekt 

klippta gräsmattor. Drygt 7 000 kvadratmeter gräsmatta totalt. 
Som Johan klipper själv.

– Det är skönt att sitta på gräsklipparen, man rensar skallen. 
Jag har kläckt många bra idéer när jag suttit på åkgräsklipparen.

Johan har sitt rum en trappa upp i kontorsbyggnaden. Den 
som förväntar sig ett tjusigt chefsrum med boaserade väggar kan 

möjligen bli aningen förvånad. Vd:n har nämligen inte ens ett 
eget rum. Hans skrivbord står i hörnet av konferensrummet. 

– Det blev inget rum över till mig, skrattar han. 
Övervåningen är väl vaktad. Av Bruno – vice vd:n som Johan 

skämtsamt kallar honom.
Förr i tiden, långt långt tillbaka, när bilåtervinningsanlägg-

ningar fortfarande var bilskrotar, var det inte helt ovanligt att 
stora schäferhundar vaktade området. Bruno tror nog att han är 
en schäfer, han försöker i alla fall låta som en när någon utom-
stående kommer uppför trappan, men i själva verket är han en 
liten ofarlig blandrashund som efter att ha låtit farlig ett tag vif-
tar på svansen och slickar besökarna på benen. Bruno som är  – 
vit.

– Han var brun när han var valp, berättar Pernilla Himberg. 
Därför fick han heta Bruno. Sedan blev han vit som vuxen.

Pernilla har, i motsats till Johan, ett eget rum på övervåningen. 
Arkivet byggdes om så att hon skulle få ett rum. Här sitter hon, 
(fast egentligen är hon mest på resande fot; ”jag har mitt kontor 
i bilen”), och är säkerhets-, kvalitets- och miljöansvarig för hela 
Atracco-koncernen. Det var områden hon jobbade med på Öre-
bro Bildemontering redan innan bolaget köptes av Atracco. 

– JAG HADE BLAND annat hand om ISO-certifieringen, så led-
ningen för Atracco tyckte väl att jag kunde det här. Men otroligt 
mycket har ju hänt i branschen under de senare åren. Många före-
tag ser ISO-certifieringen som en handbok där man måste ha 

ordning på sina dokument, sedan jobbar de kvar i sina gamla hjul-
spår ändå. Det funkar inte, man måste implementera handboken i 
sina dagliga rutiner för att kunna jobba framåt.

Pernilla sitter också i SBR:s styrelse.
Att både Johan och Pernilla brinner för sina jobb och bilåter-

vinningsbranschen är inte svårt att förstå. De kan knappt sluta 
prata om alla utmaningar som branschen står inför i och med 
omställningen till elbilar. Pratar de någonsin något annat än 
jobb?

Båda skrattar lite, men är ändå överens:
– Visst kan vi prata jobb hemma, så där som man gör även om 

man inte jobbar på samma arbetsplats och inom samma bransch. 
Men vi försöker ändå hålla isär jobb och fritid.

Johan Himberg började jobba på Örebro Bil- 
demontering, i dag Atracco Örebro, första dagen 
efter nian. Det som från början var tänkt som ett 
sommarjobb, blev så småningom en vd-tjänst. Nu 
ser han fram emot att välkomna SBR:s medlem-
mar till sin välskötta anläggning på halvårsmötet i  
oktober. 

Vid sin sida har han Pernilla Himberg, kollega på 
arbetstid, fru och livspartner dygnets övriga  
timmar.

Av Agneta Trägårdh
Pernilla och Johan Himberg, 
kollegor och äkta par.

Gården med skrotbilar är så ren och snygg med prydligt uppställda bilar i parkeringsfickor att 
det här lika gärna skulle kunna vara parkeringen utanför ett köpcentrum.

Bruno.

❂ Atracco Örebro

8 NORDISK BILÅTERVINNING 3· 2022 NORDISK BILÅTERVINNING 3 2022 9

Särskilda verktyg för demontering av elbilar.



→

Och Johan är bestämd på den punkten:
– Här är vi kollegor, hemma är vi man och hustru.
Ibland kommer en ny vd in på en arbetsplats och vill förändra 

allt utan att egentligen veta så mycket om själva kärnverksam-
heten. Så är det inte på Atracco Örebro. Johan kan varje del av 
verksamheten på sina fem fingrar, han har jobbat på de flesta 
avdelningarna, varit med och startat nya avdelningar, varit en av 
de drivande i hela utvecklingen av 
både den här anläggningen och bran-
schen i stort. 

Samtidigt som han är vd är han en 
i gänget här. Det märks tydligt när 
han går runt och skämtar med per-
sonalen. En vd som både är respek-
terad för sin kunnighet och omtyckt 
för att han inte har satt sig på några 
höga hästar. Han har inte ens satt 
sig i ett eget rum. Skrivbordet i hörnet säger väl det mesta.

UNDER MÅNGA ÅR var Johan platschef på Örebro Bildemonte-
ring i Stortorp, där hela anläggningen i dag ligger samlad. När 
Atracco 2016 tog över var Örebro Bildemontering utspritt på 
tre olika ställen. 

– Efter ett år, när förra ägaren Micke klev av som överens-
kommet, fick jag ta över stafettpinnen med vd-rollen. Det första 
jag gjorde då var att centralisera hela verksamheten hit samtidigt 

som jag byggde ut för runt 12 miljoner. Tre anläggningar var 
inte effektivt att ha, till slut transporterade vi bara saker mellan 
dem.

Otroligt mycket har ändrats både på Örebro Bildemontering 
och i hela branschen sedan Johan började här 1984 som demon-
terare och så småningom, via packavdelningen, blev säljare. 

– Alla order kom via telefonen, det ringde hela tiden, ingen-
ting var datoriserat, man hade lagret i skallen. 
Man skrev adresser på kartongbitar, på armar 
och händer. Det skulle aldrig fungera i dag 
när allt är komponentstyrt via originalnum-
mer. 

Johan har ett nära och bra samarbete med 
ledningen för Atracco. 

– Det fungerar väldigt bra. Ledningen är 
oerhört kompetent och lyhörd. Jag är en per-
son som kommer med halvtokiga idéer och 

jag får ofta gehör för dem. Vi har gjort stora investeringar här, 
och det är det som har fört utvecklingen framåt.

Johan är i mål med de visioner han hade när han tog över som 
vd.

– Men sedan tänder du lamporna efter vägen – det du inte 
utvecklar avvecklar du. Jag tror att det är viktigt att fortsätta vara 
en idéspruta och våga testa, inte köra fast i gamla hjulspår. 
Sedan får man ibland göra omtag, men själva resan är också vik-
tig. Jag brinner lika mycket för den här branschen nu som jag 

alltid gjort. Kanske mer nu när jag ser att jag får gehör för den 
utvecklingsform jag tycker att vi ska följa. 

Både Johan och Pernilla pratar mycket om fördelen med att 
tillhöra en större organisation, som både Atracco och Märkes-
demo.

– Det finns alltid bollplank att diskutera med och få hjälp av, 
samtidigt som vi jobbar självständigt. Alla anläggningar jobbar 
utifrån sina egna förutsättningar, vad man har för bilinflöde, var 
i landet man ligger och så vidare. Det som sporrar och gör att i 
alla fall jag fortfarande är så taggad är att jag får jobba väldigt 
fritt. Om man skulle vara toppstyrd skulle det inte alls vara lika 
roligt.

Pernilla som har jobbat väldigt mycket har nu fått avlastning.
– Det är det som är så fantastiskt, ledningen ser hur mycket 

man jobbat och inser att det inte fungerar i längden.

VARJE DEMONTERING INOM Atracco-koncernen har sin egen 
budget. 

– Någonstans måste du hitta ekonomin i verksamheten, säger 
Johan. Du måste hitta nya vägar att gå om du ska expandera och 
underhålla ett sådant här företag. Det är stora investeringar och 
det är tufft med marginaler som sjunker. Det gäller att fortleva 
och fortsätta utvecklas.

Johan har i princip gjort om överallt. 
– Det finns inte en del som du inte har varit inne och ändrat i, 

säger Pernilla till honom.

Anette Johansson märker in delar till lagret. Totalt finns det 370 000 
reservdelar på lager.

» Mitt motto är 
att du som kund 

aldrig ska se 
en skrotad bil. « 

Den som har glömt sin matlåda hemma eller inte orkat laga 
mat, kan köpa en matlåda till självkostnadspris.

Lagret har 9 000 pallplatser.En egen uppfinning för förvaring av dörrar på 
lagret.

Reportage ❂ Atracco Örebro
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Det mesta har byggts om för att få ett bra flöde. På bilgården 
(som inga kunder ser) har Johan ett eget system med parkerings-
rutor. 

DET SER SÅ snyggt och prydligt ut att det lika gärna kunde vara en 
parkering utanför ett köpcentrum. Förutom att de flesta bilar har 
synliga skador. Han har stängt självplocken, mest för att det var 
svårt att hålla ordning efter kunderna.

– Det frigjorde också mycket yta och en del av den ytan upplå-
ter vi som övningsområde för blåljuspersonal. De får vara här 
och öva. Det har gjort att vi har fått ett väldigt fint samarbete.

En av de större investeringarna är i ett eget reningsverk kopp-
lat till hela processen inne i demonteringshallen. 

– Miljökontoret var här förra veckan, där är de supernöjda. Vi 

har bland annat slamboxar som byts regelbundet. 
Reningsverket är övervakat 24 timmar om dygnet, om något 

händer larmar det direkt. 
Nemax som installerat reningsverket kommer till halvårsmö-

tet för att berätta mer ingående om hur det fungerar.

PÅ ÖREBRO BILDEMONTERING har miljön alltid stått i fokus.
– Det visar inte minst markproverna som togs när vi sålde 

anläggningen på Maskingatan. Vi tog över den 1981 och när vi 
flyttade därifrån 2018 var det en enda liten fläck som var föro-
renad och vi behövde bara gräva 40 cm djupt för att få bort det. 
Dessutom var det materialet vi tog bort inte värre förorenat än 
att vi fick lämna det på återvinningscentralen här i Örebro, 
säger Johan.

– Vi grävde på många olika ställen och det här var det enda 
som hittades. Det är ett gott betyg som borgar för att vi hela 
tiden har jobbat med miljön i fokus och legat före lagkraven. 
Jag har sagt till miljökontoret att de gärna får använda oss i 
studiesyfte. Vi skulle helst se att de hade inspektionsrundor ett 
par gånger om året. 

Totalt har Atracco Örebro ett lagersaldo på 370 000 artiklar. 
Lagret har 9 000 pallplatser.

– Vi inventerar och går igenom lagret en gång om året, vi 
rensar och sorterar. Allt är en pågående process hela tiden.

Först demonteras de stora delarna, därefter går bilen vidare 
till smådelsdemontering. 

Elbilarna som kommer in har blivit allt fler. Personalen i Öre-
bro är utbildad för att kunna ta emot och elsäkra bilarna. 

– All personal inom Atracco-koncernen är utbildad i elhan-

tering och det finns högvoltstekniker på varje anläggning. Nu 
väntar vi på utbildningen för högvoltsexperter som är på gång 
genom SBR.

Högvoltsbatterierna förvaras i en särskild byggnad, skild från 
övriga.

– Alla elbilar står för sig och vi börjar alltid med att lyfta ur 
batterierna. Om det skulle bli termisk rusning i något batteri 
kommer så klart hela byggnaden med högvoltsbatterierna att 
brinna ner, men tjejerna och killarna som jobbar hos mig kom-
mer att ha sina jobb kvar. Det finns inga lagkrav på att batte-
rierna ska förvaras avskilt, det är bara sunt förnuft.

Allting är genomtänkt in i minsta detalj, från flödet av 
bilarna till personalens lunch. Ute på gården står två stora gril-
lar.

– Man kan aldrig ha för många grillar, flinar Johan och 
berättar att han brukar köpa hem hamburgare som han grillar 
till personalen. 

”Om vi jobbar bra får vi hamburgare”, skojar personalen.

JOHAN HAR OCKSÅ köpt hem matlådor som finns i frysen som 
personalen kan köpa till självkostnadspris. Personalen är före-
tagets viktigaste tillgång och måste tas omhand.

– Vi har en fantastisk personal, säger Johan och Pernilla med 
en mun.

I dag har Örebro Bildemontering en överkapacitet och skul-
le kunna processa betydligt fler bilar än vad man gör. Bilinflö-
det har också minskat i och med pandemin.

– Om vi skulle utvidga våra avtal har vi kapacitet att ta emot 
bilarna från dag ett, säger Johan. Vi har byggt för framtiden. ❂

”Vi återvinner alla kartonger och gör förpackningsma-
terial av det, då behöver vi inte köpa så mycket plast”, 
berättar Johan.

Det egna reningsverket garanterar att inget förorenat vatten 
kommer ut i miljön.

Ett minne från påskupproret i Örebro.

» All personal 
i koncernen är 

utbildad i elhantering 
och det finns 

högvoltstekniker på 
varje anläggning. « 

Pernilla Himberg är också ledamot i SBR:s styrelse.

Reportage ❂ Atracco Örebro
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Aktuellt Aktuellt

Här är projektet som lett till 
en konkret produkt tillbaka till 
bilindustrin, en registrerings-
skyltshållare av hundra pro-
cent återvunnen plast från 
stötfångare. 

Ett litet steg, medger Anna 
Henstedt på Mobility 
Sweden. 

– Men vi ska lära oss av det 
här och kunna få fram fler 
produkter, säger hon.

Av Maria Lindén Hjelte

THE SIGN ÄR ett branschöverskridande 
pilotprojekt med aktörer som Volvo Cars, 
Motorbranschens Riksförbund, Biliakon-
cernens dotterbolag Jönköpings Bildemon-
tering, If skadeförsäkring, RISE, Formac 
och Stena Recycling förutom Mobility 
Sweden.

Syftet har varit att kunna visa en produkt 
som bidrar till den cirkulära ekonomin. 
Resultatet blev alltså en registreringsskylt-
hållare, tillverkad i nytt, högvärdigt materi-
al av plast som kommer från krockade eller 
demonterade bilars stötfångare.

Insamlingen av plasten kommer framför 
allt från bildemonterare och bilverkstäder. 
Materialet samlas in av Stena Recycling 
som sedan maler ner det till cirka fem mil-
limeter stora plastflingor. 

På det sättet skapas ny råvara som har 
använts till att producera registreringsskylt-
hållare av Formac, ett företag som tillverkar 
och trycker produkter för fordons-
branschen. Hållarna ska monteras på nya 
personbilar hos återförsäljare runt om i 
Sverige. Först att testa produkten är Liljas 
Bil. Samtidigt utvärderas och förfinas pro-

cessen ytterligare. När det sedan är dags 
kan skylthållarna återvinnas igen.

– Materialet ska tillbaka till bilindustrin, 
säger Anna Henstedt. Volvo Cars har sagt 
att till år 2025 ska 25 procent ska vara åter-
vunnet material.

ATT PLASTMATERIALET BLIR till helt nya 
delar är något av en dröm som är på väg att 
bli sann. Hittills har det varit svårt att hitta 
ett sätt för att återanvända stora plastdelar 
som stötfångare, som då framför allt ener-

giåtervunnits, det vill säga hamnat i för-
bränning.

– Ja, det har tagit tid att börja använda 
återvunnen plast från stötfångare, säger 
Anna Henstedt. Utmaningarna har varit 
att få tillräckligt hög och konstant kvalitet, 
jämn tillgång över tid och ett bra pris.

– Registreringsskyltshållarna blev en bra 
artikel att testa på. Här har projektet fak-
tiskt blivit en riktig produkt.

Projektet bidrar också med viktig kun-
skap till såväl bilproducenter som återvin-

ningsföretag som ska kunna gynna ökad 
plaståtervinning. Lärdomar kan dras om 
allt från metoder till logistik, och bran-
schen får insikt i vad som krävs för att det 
ska vara lönsamt och hur man säkerställer 
tillgången av återvunnen råvara. 

– Vi har lyckats i detta projekt, tack vare 
att vi i Sverige har en tradition av att prata 
och samarbeta med varandra. Dessutom 
har vi förhållandevis korta beslutsvägar, 
säger Anna Henstedt. 

Hon vill särskilt framhålla forskningsin-
stitutet RISE i projektet.

– RISE har varit en match maker och 
har hjälpt oss alla att hitta varandra, säger 
hon. De var även match maker i projektet 
Bumper, som ledde till färdiga bord och 
stolar.

BUMPER ÄR EXKLUSIVA möbler som görs 
på beställning. De tillverkas också av åter-
vunnen plast. Även här mals stötfångare 
ner till smådelar. Därefter produceras 
3D-printade möbler som numera kan ses i 
bland annat bilhallar och företagsreceptio-
ner. Tillverkare är Karlshamnsföretaget 
Sculptur som var först i världen med den 
här tillverkningsmetoden av möbler. Före-
taget har också tillverkat möbler av fiskenät 
som plockats upp ur havet. 

Varje år återvinns omkring 200 000 
uttjänta bilar i Sverige, 20 procent av 

bilarna utgörs av plast. Utöver detta är cir-
ka 600 000 bilar inblandade i till exempel 
olyckor som innebär att bildelar måste 
bytas ut. Enligt lagen om producentansvar 
ska uttjänta bilar återvinnas till minst 95 
procent, så kanske kan det bli en viss liten 
förbättring nu.

Just registreringsskylthållare kan förstås 
tyckas vara ganska små detaljer i samman-
hanget.

– Men vi måste börja någonstans. Vi tar 
de små stegen och vi skäms inte för det. Vi 
ska lära oss på det här, det är en viktig del i 
projektet, säger Anna Henstedt. ❂

PROJEKTET SOM VISAR VÄGEN

Återvunnen plast  
tillbaka till bilindustrin

   FAKTA
• En stötfångare från en Volvo väger 

i snitt 5–6 kilo och består av plas-
ten PP-EPDM. 

• När en skadeverkstad kastar två 
stötfångare i  veckan motsvarar 
det cirka 528 kilo plast per år, vilket 
står för 1 426 kilo CO2.  

• Detta i sin tur motsvarar cirka 600 
mils bilresa, exempelvis från Kiruna 
till Wien i Österrike och tillbaka. 
 
Källa: Mobility Sweden

Ett stolt gäng som nyligen kunde presentera The Sign. Från vänster: Anna Henstedt/Mobility Sweden, Anton Stjernqvist/Ste-
na Recycling, Samuel Linddahl/Jönköpings Bildemontering, Jacob Hermansson/Formac, Tom Engblom, Volvo Cars  
och Robert Carlström/If.

Den förbrukade plasten mals ner och blir registreringsskylthållare hos Formac.

I stället för att 
stötfångarna 
kasseras blir de 
till nya produkter, 
nämligen hållare 
för registrerings-
skyltar, och går 
på så sätt direkt 
tillbaka till bil-
industrin igen. 
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MILJÖPROJEKTET

Här är miljönyttan 
för mest sålda delarna

Nyheter

Att använda en begagnad motorhuv i stället för en 
nytillverkad i en skadereparation sparar 65 kg CO2e 
(koldioxidekvivalenter), vilket motsvarar 43 mils kör-
ning.

Miljöprojektet med Märkesdemo, IVL Svenska Miljö-
institutet, BeGo, SBR och nu även CAB Group är fram-
me vid nästa fas. Att ta fram en IT-lösning som enkelt 
visar miljöbesparingen för varje begagnad del.

Av Agneta Trägårdh

SYFTET MED PROJEKTET är att visa miljöför-
delarna med att använda begagnade origi-
naldelar i stället för nytillverkade i skadere-
prationer. Alla vet redan att det är bra för 
miljön att använda begagnade reservdelar, 
men nu ska alltså miljönyttan kunna redovi-
sas del för del.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som 
tar fram metoder och genomför arbetet i 
projektet som bekostas av Märkesdemo i 
samarbete med SBR och BeGo.

Miljönyttan redovisas med hjälp av 
CO2eq/kg, alltså koldioxidekvivalenter per 
kilo. Olika utsläpp påverkar atmosfären på 
olika sätt, koldioxidekvivalenter är ett mått 
som används för att kunna jämföra olika 
växthusgasers klimatpåverkan.

Målet är att det minskade CO2-utsläppet 
ska kunna redovisas på följesedlar och faktu-
ror såväl som i rapporter till försäkringsbola-
gen. Och nu när CAB Group har klivit in i 

projektet är tanken att miljönyttan ska kun-
na ses redan i CABAS-offerten.

Så här långt har projektet tagit fram mil-
jöfördelarna för branschens storsäljare:

 • stötfångarbeklädnad
 • stötfångarbärjärn
 • stötfångarbalk
 • dörr
 • framskärm
 • motorhuv
 • strålkastare
 • yttre backspegel.

– Det är vad vi kallar enklare sammansatta 
komponenter, berättar Märkesdemos styrel-
seordförande Pål Jarness, som är drivande i 
projektet. De innehåller plåt, aluminium och 
plast.

Miljönyttan per kilo vid användning av 
begagnade reservdelar blir ungefär samma, 
cirka 5 kg CO2 eq/kg, för de reservdelar 
som hittills har analyserats i projektet. 

Undantaget är delar i aluminium som ger en 
betydligt högre miljönytta. Det har också 
betydelse i vilket land reservdelen har tillver-
kats. Miljöpåverkan blir större för en del till-
verkad i Kina än för en tillverkad i Europa.

För att få fram miljönyttan har IVL ana-
lyserat produktionen, transporterna, demon-
teringen, skadehanteringen och avfallet. 

NÄR DET GÄLLER nytillverkade delar har 
man tittat på data som innefattar hela pro-
duktionskedjan från materialutvinning till 
komponenttillverkning. Transporterna av 
råmaterialet till tillverkning, av reservdel till 
mellanlager i Europa och från mellanlager 
till skadeverkstad i Sverige har också ingått i 
modellen.

Datainsamlingen för begagnade reservde-
lar har gjort på plats hos Märkesdemo Sköv-
de (Eklunds Bildelslager), där man plockat 
isär och vägt materialinnehållet i de olika 
delarna. Transporterna av begagnade reserv-
delar från demonterare till skadeverkstad har 
också räknats in precis som själva demonte-
ringen och eventuella reparationer av den 
begagnade delen.

Projektet visar tydligt att den största mil-
jönyttan uppnås genom att det inte tillverkas 
några nya delar. Det är alltså produktionen 
som står för de flesta utsläppen. När det gäl-
ler plasten har även avfallet en stor miljöpå-
verkan.

– Det mesta av plastavfallet eldas upp och 
det blir ganska aggressiva utsläpp i form av 

olika gaser som påverkar ozonlagret, säger 
Pål Jarness.

NÅGOT SOM KANSKE förvånar är att trans-
porterna står för en väldigt liten del av mil-
jöpåverkan. 

– Långtradare, flygplan och fraktfartyg 
släpper naturligtvis ut en hel del, men när 
man tittar på en enda reservdel blir koldiox-
idutsläppen små. Det ryms ju till exempel 
ganska många dörrar på ett fraktfartyg.

Under hösten kommer man att arbeta 
med att ta fram en IT-lösning där informa-
tionen blir lättillgänglig och kan användas 
tillsammans med de olika datasystemen som 
används i branschen.

När allt är klart kommer det att vara 

SBR som äger informationen.
– Det är för att garantera att det blir en 

branschöverskridande information som 
fortlever, säger SBR:s vd Andreas Frössberg. 
Att vi med siffror kan visa den miljönytta 
som branschen skapar genom återbruk av 
reservdelar kommer att betyda jättemycket, 
självklart mot slutkund men även mot myn-
digheter.

Under projektets andra del kommer man 
att titta på mer komplexa sammansatta 
komponenter som instrumentpaneler och 
olika typer av elektronik, till exempel styr-
boxar.

– Målet är att vi ska ha en IT-lösning med 
all information klar till januari 2023, säger 
Pål Jarness. ❂

CO2-besparing omvandlat till antal mil: 

– Så här många mil kan du köra en VW Passat 2.0 TDI med en återanvänd ...

... stötfångarbalk i stål    10–30 mil

... stötfångarbalk i aluminium   50–90 mil

... motorhuv aluminium EU    80–120 mil

... motorhuv aluminium Kina  170– 210 mil

... framskärm i stål    10–12 mil

... dörr i stål     50–60 mil

... strålkastare LED    10–15 mil

Formeln som används för  
att räkna ut miljönyttan:

Miljönytta = (Produktion + Transporter 
nytillverkad reservdel + Avfall) –  
(Demontering + Transport demonterare 
- skadeverkstad + LagningA* delar)

Källa: IVL Märkesdemo

FAKTA

CO2e besparing för olika typer av material:

• Stål    5kg CO2e per kg stål
• Aluminium  20kg CO2e per kg aluminium (15-35 beroende på var materialet kommer ifrån)
• Plast  5kg CO2e per kg plast
• Backspegel  5kg CO2e per kg backspegel av enklare modell (utan kamera)
• Strålkastare   5kg CO2e per kg strålkastare av standardmodell (utan kurvljus och automatisk avbländning)

Pål Jarness Grafik: IVL Märkesdemo
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I ständig utveckling ...

Fenix 5 är framtiden och är installerat 
hos fl er än 60 bildemonteringsföretag och 
används på över 700 arbetsstationer

Hjärtat i hela det system 
som gör att du som bildemonterare 
har hundraprocentig kontroll och 
att dina kunder snabbt och enkelt 

hittar delarna de söker är den 
centrala databasen Orion. Systemet säkerställer 

realtidssynkronisering med 
andra bildemonterare, 
aktuell försäljning etc.

Dessutom möjliggör tekniken 
en lång rad nya verktyg och tjänster 

som underlättar din vardag 
och ökar effektiviteten och 

därmed lönsamheten 
i din verksamhet.

Berg&Ström
System AB

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

Vi utvecklar kundanpassade datasystem 
för företag med speciella önskemål!

Ett medlemsägt företag

Aktuellt

SBR OM BATTERISAMORDNARE: 

Viktigt titta på hela flödet
Stora investeringar för utveckling och produktion av 
batterier i Sverige har fått regeringen att tillsätta en 
batterisamordnare. Något som välkomnas av SBR.

– Vi hoppas det ska ha en positiv inverkan på vår 
bransch. Vi vill också synas och höras i det här, säger 
Andreas Frössberg, vd för förbundet.
Av Maria Lindén Hjelte

NORTHVOLTS ENORMA SATSNING på att 
utveckla och producera batterier i Sverige 
har följts av en, tillsammans med Volvo Car 
Group, gemensam gigafabrik och ett forsk-
nings- och utvecklingscentrum i Göteborg. 
Andra exempel är Scanias satsning på bat-
terier i Södertälje och Volvokoncernens 
batterifabrik i Mariestad. 

Det handlar om investeringar som skapar 
många nya jobb, men som enligt regeringen 
samtidigt ställer stora krav på infrastruktur, 

innovation, energitillförsel, tillstånd, kom-
petensförsörjning och tillgång till bostäder. 
Samordnarens uppdrag blir att koordinera 
de insatser som behövs för fordonsindu-
strins nyetableringar inom framför allt bat-
teriproduktion. Det innebär bland annat att 
identifiera utmaningar och hinder och att 
underlätta för att olika aktörer ska kunna 
samverka.

Hela fordonsbranschen står inför stora 
omställningar och stor vikt läggs vid håll-
bara system för produktion liksom för 
transporter och infrastruktur. Tillsättning-

en av en batterisamordnare är något som 
flera fordonstillverkare sagt sig vara positi-
va till, och det är också något som SBR väl-
komnar. 

– VI HOPPAS ATT man även kommer att 
titta på hela flödet av batterier, alltså inte 
bara hos Northvolt och andra återvinnings-
företag, utan på hela kedjan, betonar 
Andreas Frössberg.

– Vi kommer ju att hantera en stor del av 
de här batterierna innan de ska gå vidare 
för ren återvinning. Och för att upprätthål-
la det cirkulära flödet av batterier vill vi 
vara en del i det här.

Vad det konkret kommer att innebära för 
bilåtervinningsbranschen är tidigt att sia 
om ännu. Men Andreas Frössberg lovar att 
branschen kommer att höras och synas.

Batterisamordnaren ska rapportera till 
Näringsdepartementet, och uppdraget slut-
redovisas den 31 december 2024. ❂

Från och med i höst drar 
utbildningsinsatserna för 
att stärka bildemonterar-
branschens medarbetare 
igång. Nu har nästan 1 000 
personer anmält sig till en 
eller flera kurser som ska 
rusta dem inför framtidens 
utmaningar. 
Av Johan Granath

SOM NBÅ RAPPORTERADE i förra numret 
erbjuder SBR från och med i höst fri vida-
reutbildning inom olika branschområden. 
Dit räknas till exempel högvoltselektronik 
för elfordon, cirkulär ekonomi, digitalise-
ring och ledarskap. Satsningen riktar sig till 
branschens medarbetare och målet är att 
stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

– Vi har upphandlat och satt ihop olika 
utbildningspaket som är bra för branschen 

som helhet, säger SBR:s vd Andreas Fröss-
berg. 

Satsningen på kompetensutveckling görs 
efter att en rapport, beställd av SBR, kon-
staterat att det finns ett uppdämt utbild-
ningsbehov i branschen. En orsak till detta 
är pandemin, som inneburit att företagen 
varken haft ekonomi eller praktisk möjlig-
het att utbilda personal inför den struktur-
omvandling som demonterarbranschen står 
inför.

– Fokus är på elbilar, hur de ska förvaras 
och demonteras, ur både säkerhets- och 
miljösynpunkt enligt branschstandard. Det 
är en mycket stor omställning vi står inför 
med en helt ny typ av fordon som kommer 
till oss framöver.

Utbildningarna ska enligt Andreas Fröss-
berg starta redan i mitten av september 
månad. Den första kursen som hålls, och 
som startade i mitten av september,  är 
”Elektriskt informerad person”. 

– Det är en bred utbildning som riktar sig 
till alla anställda som kommer i kontakt 
med elfordon.

Totalt är det strax under 1 000 medarbe-
tare som har anmält sig till utbildningar 
inom en rad olika områden. Främsta fokus 
ligger som konstaterat på olika aspekter av 
el och elsäkerhet men även kurser inom 
cirkulär ekonomi och ledarskap finns på 
programmet. Vissa medarbetare kommer 
att gå flera olika utbildningar, andra ensta-
ka. 

Andreas Frössberg ser inte någon utbild-
ning som viktigare än någon annan. Han 
pratar i stället om möjligheten till kompe-
tensutveckling som något avgörande för 
hela bilåtervinningsbranschen. 

– Jätteviktigt, inte bara för att det handlar 
om en helt ny typ av bil. Som bransch kom-
mer vi att möta högre krav överlag från 
omvärlden. Dem möter vi bäst genom att 
utveckla vår kompetens.

Utbildningssatsningen sker med hjälp av 
medel från Europeiska socialfonden, ESF, 
som bland annat arbetar med kompetensut-
veckling och sysselsättningsåtgärder. Medel 
kommer också från React-EU, som är en 
del av EU:s regionalfond.❂

Nära 1 000 i kompetensutveckling 
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Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

Vi utrustar din verkstad!Vi utrustar din verkstad!
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SE VÅRT STORA UTBUD SE VÅRT STORA UTBUD 

OCH HANDLA DIREKT OCH HANDLA DIREKT 

PÅ PÅ SPIKENSERVICE.SESPIKENSERVICE.SE

Från bil till bil
Vi sluter cirkeln! 

EKLUNDS.SE    |    INFO@EKLUNDS.SE    |    0500- 41 38 45

Hur många fler skäl 
behöver du  

för att gå med i SBR?

Branschförbund sedan 1961
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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

Ett medlemskap i ditt bransch- 
förbund ger många fördelar.

Mer information hittar du 
på vår webbplats 
www.sbrservice.se.

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

1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader
4. Låga utbildningskostnader
5. Låga inköpskostnader av däck
6. Låga inköpskostnader av diesel

Laga-gruppen AB � Ryhovsgatan 3A, Jönköping � laga@laga.se � www.laga.se

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

020-566 566  ·  www.kuusakoski.com
facebook.com/kuusakoskirecyclingsverige

BLI EN ÅTERVINNARE!
Sälj dina metaller, batterier, katalysatorer och 
karosser* till oss. Bra för dig och bra för miljön.
Varmt välkommen att kontakta oss för priser och mer information:
Tomas Bergli: 072-224 01 24, tomas.bergli@kuusakoski.com
Christian Gunnarsson: 070-562 02 08, christian.gunnarsson@kuusakoski.com

* Våra terminaler i Vetlanda, Timrå, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Luleå, Gällivare och Kiruna köper gärna dina karosser.
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Tel 0290-288 80
Box 41, 813 21 HOFORS
E-mail: info@arcmetal.se
www.arcmetal.se      

ISO 
9001

ISO 
14001

Aktuellt från
BO ERICSSON

Nya lösningar minimerar 
riskerna med elfordon

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, 010-4975900. KRAMFORS  Ådalens Bildemontering AB, Karossvägen 1, 
0612-12420. LUDVIKA  Demia AB, Bilvägen, 0240-87850. MALMÖ AB Harrys, Arlövsvägen 5, 040-382200. STOCKHOLM Allbildelar i Huddinge AB, Hökärrs vägen 125, 
010-4974200.  STORSUND Norr bottens Bildemontering AB, Storsundsvägen 1, 0929-70000. VÄSTERÅS  Allbildelar i Västerås AB, Bastborregatan 3, 010-4974230.

MED ETT VÄXANDE antal elfordon som 
produceras och släpps ut på marknaden 
finns ett ökande behov av att omhänderta 
och renovera elbilsbatterier. 

Det är viktigt att se till att batterier och 
deras komponenter återanvänds och åter-
vinns eftersom batterierna innehåller vär-
defulla och kritiska material som kobolt, 
litium och nickel, vilka riskerar att bli en 
bristvara inom en snar framtid. 

Den stora utmaningen i dag inom 
branschen gäller säkerheten vid hantering 
av batterier från krockade bilar, lastbilar 
och bussar. Därutöver är det viktigt att 
renovera batterier så livslängden på elfor-
donet ökar och miljökostnader och kost-
naden för fordonsägaren är låg. 

När verkstäder eller demonteringar får 
in bilar med skadade batterier finns det 
i dag lösningar som gör att dessa kan för-
varas säkert utan att riskera verkstaden, 
om det mot förmodan börjar brinna. Det 
är viktigt att verkstäder gör en plan för 
hur de ska arbeta med skadade batterier 
och hur de ska förvara dem. 

DET FINNS OLIKA leverantörer som kan 
leverera EI 30- och 60-skåp, och det 
kommer vi återkomma till efter vårt möte 
med AIRC i samband med Automecha-
nika-mässan. 

En annan utmaning är transport av bat-
terierna. Om batteriet har yttre skador 
måste det transporteras enligt ADR-reg-
ler, och det är inte där utmaningarna finns 

eftersom det är uppenbart att det finns en 
stor risk. 

Problemet ligger snarare i vilken för-
packning som ska användas. Än värre kan 
det vara om det inte finns någon yttre 
skada på batteriet men krockvåldet över-

steg 10G vid kollisionen. Enligt sakkun-
niga på RISE måste vi utgå ifrån att bat-
teriet har inre skador om krockvåldet har 
varit så kraftigt.  

I SAMBAND MED Automechanika-mässan 
kommer vi från Sverige att presentera lös-
ningar i form av ett ”early detection-sys-
tem” med gasgeneratorer samt olika trans-
portlösningar för att minimera riskerna 
med en batteribrand vid förvaring och/
eller transport. När sensorerna i detta sys-
tem uppfattar gasen skickas automatiskt 
sms-meddelande till förprogrammerade 
mobilnummer. Det behövs ett säkert och 

effektivt process- och informationsflöde 
samt testutrustning och diagnosverktyg 
som kan utvärdera olika typer av batterier. 

DET HAR VARIT ett antal verkstäder med 
mindre incidenter där delar av batterier 
börjat ryka, men vid tre återvinningsan-
läggningar har det varit omfattande brän-
der vid totalt fyra tillfällen. 

Om en brand uppstår kan försäkrings-
bolaget bedöma att verkstaden/demonte-
raren har varit oaktsam (framkallande av 
försäkringsfall). Det i sin tur leder till att 
försäkringsbolaget kan komma att sätta 
ned den ersättningsbara delen med 1 till 
100 procent, vilket alltså innebär att det 
kan bli väldigt kostsamt för företaget. Än 
värre blir det om någon skadas eller 
omkommer i olyckan. Denna fråga har 
jag som ledamot även diskuterat i Försäk-
ringsnämnden (överprövningsnämnd för 
fem försäkringsbolag.

REPRESENTANTER FRÅN 14 länder inom 
EU samt Japan närvarar det kommande 
på mötet och de representerar ca 50 000 
skadeverkstäder. Och alla söker lösningar 
på dessa utmaningar. Oavsett vilka länder 
jag pratar med är vi alla i lärofasen, och vi 
måste finna lösningar nu. 

Om det händer fler olyckor med hante-
ring av elbilar kommer det bromsa hela 
omställningen eftersom fler kan tappa 
förtroendet för elfordon, och därför arbe-
tar vi brett med den här frågan. ❂

» Vi kommer 
att presentera 

lösningar för att 
minimera riskerna 

med batteribränder
vid förvaring 

eller transport.« 
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Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, miljöansvarig
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Krig och pandemi ger 
fortsatt svag bilmarknad 

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Fler bilar behöver 
komma in till återvinning

HOPPAS NI ALLA har haft en bra semester 
och sommar! Jag har haft det bra, hållit 
mig inom landets gränser, och bara tagit 
det lugnt.

Kriget i Ukraina och coronapandemin, 
och därmed störningar i de globala leve-
rantörskedjorna som begränsar utbudet 
av nya bilar, gör att marknaden för nya 
bilar är fortsatt svag. 

I juli registrerades 17 834 nya bilar, vil-
ket dock är ca sex procent fler jämfört 
med juli förra året. 

Hittills i år har 162 016 nya personbi-
lar registrerats, vilket är ca 15 procent 
färre jämfört med i fjol. 

Konjunkturläget har nu också troligen 
påverkat marknaden negativt. Andelen 
laddbara bilar, det vill säga elbilar och 
laddhybrider, uppgick till 50 procent i 
juli. 

ELBILARNA STÅR FÖR en knapp övervikt 
på drygt 26 procent av månadens nyre-
gistreringar. 

Hittills i år uppgår andelen laddbara 
bilar till ca 52 procent av årets registre-

ringar. Andelen ”rena” elbilar blir sakta 
men säkert större. 

Antalet laddhybrider ökade dock något 
under juli, p.g.a. förändringar av 
Bonus-malus-systemet då bonusen sänk-
tes från 12 juli för laddhybrider. 

ÅRETS ALMEDALSVECKA VAR efterlängtad 
efter flera år av ”corona-nedstängning”. 
Tyvärr lades en mörk skugga över veckan 
på grund av mordet som inträffade.

Mobility Sweden hade förberett och 
genomförde flera seminarier. Ett seminari-
um handlade om hur återanvändning och 
återvinning av elbilsbatterier kan se ut i 
framtiden. 

På seminariet medverkade också politis-
ka partier, Stena Recycling och tillverkare/
importörer av elektrifierade personbilar. 

Det blev en intressant debatt, där vi kom 
fram till att alla olika parter behöver dra 
sitt strå till stacken och samverka för att 
återvinningen ska bli så god som möjligt 
och enbart gynna de seriösa aktörerna. 

Ta hand om er! Hoppas vi får en bra 
höst. ❂

Marknaden för nya bilar är fortsatt svag 
till följd av krig, corona och konjunktur-
läget.

MOBILITY SWEDEN ARRANGERADE ett 
seminarium under Almedalsveckan med 
fokus på hur nya produkter kan minska 
miljöpåverkan, inte bara i användandet 
utan också under hela livscykeln. Vid semi-
nariet deltog Stena Recycling, Volvo Cars, 
Volkswagen, Audi och representanter för 
de politiska partierna. Några av frågorna 
som lyftes var:

 • Hur säkerställs att utvecklingen fortsät-
ter i rätt riktning? 

 • Vilka lagkrav finns för återanvändning 
och återvinning, i synnerhet för elbilsbat-
terier? 

 • Hur kan system och samarbeten se ut i 
framtiden?

I samband med presentationerna under 
seminariet och dialogen som följde fanns 
stor enighet kring att samarbetet och där-
med informationsutbytet mellan alla aktö-
rerna i kedjan behöver utvecklas vidare. 
Likaså framfördes ett starkt önskemål om 
att strikta regelverk och uppföljning av 
dessa är oerhört viktigt, inte minst när det 
nu går väldigt fort inom fordonselektrifie-
ringen. 

TYDLIGARE LAGSTIFTNING KOMMER att 
införas, men att gå från ord till handling i 
genomförandet och uppföljningen tar all-
deles för lång tid och blir därmed ett stort 
hinder i utvecklingen. 

Stena Recycling satsar stort på att 
utveckla samarbeten som säkerställer håll-
bara lösningar i allt från insamling till åter-
användning och återvinning av fordonsbat-
terier. Vi eftersträvar lösningar där vi hjäl-
per våra kunder att uppnå hållbarhet i hela 

livscykeln. I våra återvinningsprocesser är 
målet att återvinna så mycket som möjligt 
av materialet i produkterna och att det 

återvunna materialet kan gå tillbaka in i ny 
produktion av batterier. 

Då är det förstås viktigt att det finns tyd-
liga förutsättningar för hur regelverk och 
lagstiftning utvecklas.

NU ÄR DET inte enbart lagstiftningen kring 
batterier från laddbara fordon som är under 
förändring. Fokus kunde lika gärna ligga på 
hanteringen och återvinningen av alla 
uttjänta bilar, med eller utan högvoltsbatte-
rier. 

Inom kort väntas beslut om den nya bat-
teriförordningen, som kommer att vara 
vägledande för återvinningsprocesserna för 
batterier i hela EU. 

I nästa steg kommer motsvarande för-
ändringar att ske genom revideringar av 
ELV-direktivet, som omfattar producen-
tansvaret för alla bilar inom EU.  

En av de viktigaste frågorna som har 

lyfts i dialogen kring den kommande revi-
deringen av ELV-direktivet är att fler bilar 
behöver komma in till återvinning och att 
de behöver komma in till aktörer som upp-
fyller kraven i lagstiftningen. 

Vi har beskrivit det här problemet tidiga-
re. Utredning efter utredning i Sverige har 
pekat på problemet med att bilar blir dum-
pade, övergivna eller bara stående. Förra 
året kom det in ungefär 170 000 bilar för 
återvinning i Sverige, men det finns betyd-
ligt fler bilar som skulle behöva återvinnas. 

Det är ett stort slöseri med miljö och 
resurser. När bilarna har tjänat ut ska de 
återvinnas och de ska återvinnas på ett 
hållbart sätt. 

Så här i valtider kan det vara på sin plats 
att komma med ett tips till den regering 
som kommer att bildas. Här finns det en 
utmärkt möjlighet att visa handlingskraft. 

VI HAR ETT FÖRSLAG som vi har framfört 
under en längre tid och som är väl värt att 
upprepa. Vårt förslag skulle innebära att 
fler bilar kommer in för återvinning och 
det skulle förebygga kommande problem 
med övergivna bilar m.m. 

En transportersättning till ägare av 
uttjänta äldre bilar skulle motivera den siste 
ägaren till att lämna in bilen till en auktori-
serad bildemonterare. 

Om det ändå blir bilar övergivna skulle 
kommuner och berörda aktörer kunna få 
ersättning för att samla in även de här 
bilarna. 

Allt det här kan uppnås på ett så enkelt 
sätt som möjligt genom att befintliga sys-
tem och rutiner nyttjas. 

Det är hög tid att visa att det går att age-
ra och inte bara utreda. ❂

» Utredning 
efter utredning 
har pekat på 

problemet med 
att bilar blir 
dumpade, 

övergivna eller 
bara stående.« 

Missa inte SBR:s halvårsmöte i Örebro 6–7 oktober! 
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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

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!

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

Tel: 026-61 51 00 
E-post: fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se

Företagsförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Gruppförsäkring 

Sjukvårdsförsäkring

för baklucka
Elmotor

galwin.se

DIN LEVERANTÖR INOM  
BILÅTERVINNINGSUTRUSTNING!

”MAKES RECYCLING  

MORE PROFESSIONAL”

VI HAR HELHETSLÖSNINGAR INOM: 
• Komplett dränering av alla fordon 
• Demontering av högvoltsfordon 
• Förvaring av fordon & högvoltsbatterier 
• Bilpressar & Materialhantering 
• Lagertankar

För mer information besök: www.olanders.nu

NYTT UTSEENDE, SAMMA KVALITET

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! 

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering • Märkesdemontering

www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo 0416-51 13 70

0510-170 66        0520- 47 26 25

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
WWW.BILDELSLAGER.SE

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

Kontakta oss för mer info

TRYCKLUFTSDRIVNA  
MEMBRAN- OCH 
DOSERPUMPAR

Telefon 036-18 11 60
www.collyflowtech.se  
info@collyflowtech.se

P10A

P30A

SMART VAL FÖR DIG OCH MILJÖN.

Vi har begagnade  
fordonsdelar till  
rätt pris – Självklart med garanti.

Ådalens 
Karossvägen 1, 872 33 Kramfors

Kontakta oss på 0612-124 20
eller www.ådalens.se 
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MANGE BEDRIFTER I Norge er i de senere 
årene kjøpt opp av større kjeder/konsern. 
Fra 2016 har ti bedrifter blitt kjøpt opp. 
Oppkjøpene har hovedsakelig skjedd de 
siste to årene, i alt åtte er kjøpt opp i denne 
perioden. Alle bedriftene som er kjøpt opp 
velger å være medlemmer av bransjeorgani-
sasjonen NBF, dette er meget positivt. Som 
de selv beskriver opplever de at ved å være 
medlem av NBF er de i et miljø hvor man 
kan lære av hverandre og at de kan delta på 
aktiviteter og kurser gjennom NBF. Den 
andre hovedårsaken er at de da får tilgang 
til den største bruktdele databasen NBDF, 
Bruktdel.

Disse bedriftene er blitt kjøpt opp: 
Troms Bildemontering AS ble kjøpt av 
Attraco AB. Bildemontering Ringerike er 
kjøpt av Hellik Teigen gruppen. Bjørke 
Bil-demontering AS på Voss, Kaldheims 
Bildeler AS i Sandeid og Skedsmo Bilopp-
huggeri AS er kjøpt av Ragn Sells AS. 
Trondheim Bildemontering AS, Trøndelag 
Bildeler AS i Malvik, Skjeberg Bilopphug-
geri AS og Østfold Bildeler AS er kjøpt av 
Autocirc AB. Bil 1 Din i Namdal er kjøpt 
(51%) av Billia AS.

Bilbransjen – Norges Bilbransje-
forbund sitt syn på brukte deler.

BRANSJEDIREKTØR STIG MORTEN Nilsen 
uttrykker følgende: «Brukte deler i system 
– bilbransjen i førersetet». Han sier videre 
at det er et betydelig potensial for å etablere 
en sirkulær økonomi. Dette har Bilbransje-
forbundet nylig drøftet med næringsminis-
teren.

Han peker videre på at det samarbeidet 
som er opprettet mellom Norges Bilopp-
samleres forening og Bilbransjen. Dette 
samarbeidet vil føre til at bruken av brukte 
deler blir satt i system.

Nilsen uttaler videre: Biloppsamlerne 
som det finnes 65 av i Norge har sammen 
med Norges Bilbransjeforbund etablert et 
system som er solid og sikkert. Av dem kan 
mange løftes til å bli en del av en «bilpro-
duksjon» i Norge. 

På samme måte som kvalitetssikring på 
verksteder kan det for eksempel brukes på 
leverandører av brukte deler for å sikre høy 
kvalitet. Å gjøre det mulig å installere en 
brukt, godkjent del i stedet for å importere 
ny betyr ikke bare bærekraft, men også 
arbeidsplasser, sier Nilsen og legger til: Bil-
bransjen kan ikke overlate prosessene og 
verdikjeden rundt brukte deler til for-
sikringsselskapene alene. Bilbransjen må 
sitte i førersetet i denne prosessen. (Sitat fra 

et intervju av Nilsen i MotorBransjen).

Hva sier bilimportørene som også 
kjøper bildemonteringsbedrifter 
og etablerer egne bildemonte-
ringsbedrifter.

BILIMPORTØRENE REPRESENTERT VED 
Bilia AS kjøpte 51 prosent av Bil 1 Din og 
skal i tillegg etablere en bil-demonterings-
bedrift på Røyken utenfor Drammen. 
Denne nyetablerte bedriften skal være klar 
til drift tidlig i 2023. Bedriftsledelsen opp-
lyser at målet er at Bilia AS skal bidra til at 
deres verksteder skal tredoble bruken av 
likeverdige brukte bildeler i reparasjoner. 
Anlegget skal gi lavt klimaavtrykk, og blant 
annet vil taket bli dekket med 2 500 kvm 
med solceller som vil generere rundt 
400 000 kWh per år. I samme bygg etable-
rer Bilia samtidig et nytt sentralt skade og 
lakkverksted. ❂

Ledare        Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nBf

Eierskifter i Norge

Norge

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

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

75.000
bildeler på lager

Mer enn

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 forbruks- 
varer.  
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 forskjel-
lige samarbeidspartnere vil da vises.

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

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

Bruken av brukte deler blir satt i system.
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Inside    Egara❂

HENK JAN NIX 
general secretary i egara 

Dismantlers need more 
training and information

EKSPERTER I KATALYSATORER

RING PÅ TLF. 
+45 29 12 75 46

WWW.HJMRECYCLING.DK

HENTER I HELE SKANDINAVIEN

OVERFØRER SAMME DAG

GIVER BRANCHENS BEDSTE PRISER

THIS YEAR’S INTERNATIONAL Automo-
tive Recycling Congress was held in 
Basel on 5—7 July. EGARA was fortu-
nate to have a speech on Wednesday 6 
July. It’s probably not a surprise that we 
choose to speak about EV batteries.

In the presentation we tried to expla-
in to the public that the waste hierarchy 
is fully applicable on the dismantler’s 
reuse priorities of batteries, simply 
because they follow the best profits. In 
other words: just like any other parts 
reuse, battery reuse is sustainable by 
nature.

Currently the Battery Regulation is 
under amendment which means the 
members of parliament can amend the 
regulation. But the main points for dis-
mantlers are: The market decides (not 
the producers!) and no operators are 
discriminated. This is good news and 
we have always stated we decide about 
the batteries’ destiny. 

H/EV BATTERIES COME from accident 
vehicles and start to come from ELV’s. 
Dismantlers must decide the status of 
the battery. Unstable batteries must 
leave the yard as soon as possible by an 
authorized collector. Broken or worn 
batteries are sold to (authorized of 
course!) battery repair or refurbishers 
or sold for second life. Batteries for 
reuse should only be sold to authorized 
garages. Important is the storage of 

both unstable batteries as well as bat-
teries that are sold for recycling or any 
form of reuse. Methods so far used to 
decide the status are temperature, visi-
ble damage, soapy smell and monitor-
ing of CO2 and temperature.

REUSE OF A battery means it will be reused 
for its original purpose: traction. No new 
materials need to enter the loop. Repair 
has the same goal. Second life means the 
battery will be used for (stationary) 
energy storage. The second life producers 
will be responsible for these batteries. 
Materials may stay long caught in this 
constellation. Recycling is costly. Not only 
the recycling process is, but the transport 
is also costly, especially of unstable batte-
ries. EPR should tackle these costs. On 
the other hand: materials become availa-
ble for newer generations of batteries 
which may be more efficient than older 
batteries that more over only have a per-
centage of their original capacity. 

DISMANTLERS NEED TRAINING to both 
dismantle and store batteries the right 
way. They also need information. This 
information should not differ per brand 
or type and should be easily retrieved in 
for instance IDIS. This information 
should also tell where other li-ion bat-
teries (for central door locks, E-call, 
tire pressure, etc.) are hidden in vehi-
cles. We also need information about 

the state of health (SoH) of the battery. 
We are able to dismantle, store and sell 
and discard of batteries in a responsible 
way, but information should not be 
kept form dismantlers. To keep costs as 
low as possible, we decide the destina-
tion after we decided the status of the 
battery.

Of course, we also learned some new 
things:

 • One of the main concerns about a 
li-ion fire is the release of PFAS. 
These are fluoride bonds that are car-
cinogen and collect in our body tiss-
ues. 

 • Several types of Li-ion batteries 
exist: NML (lithium, manganese, and 
cobalt oxide as cathode material) is 
mostly for portable electronics, just 
like LCO (lithium cobalt). NCA 
(lithium nickel cobalt aluminum) is 
phasing out, NMC (lithium nickel 
cobalt manganese) is based on nickel, 
LFP (lithium iron phosphate) is cur-
rent technique, SIB could replace 
Li-ion (Sodium is cheap, but early 
design state, less energy content).

 • Cobalt content is more and more 
replaced by other materials and LFP 
contains less and less cobalt.

In all: we will have to deal with li-ion 
batteries more and more, but will this 
technique be a standard or a phase? ❂

30 NORDISK BILÅTERVINNING 3   2022



›  Postt idning  B

AVSÄNDARE:
SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
SE-114 31 STOCKHOLM

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.

För ett hållbart samhälle.

Laga.se *Källa: ”Svenskar och hållbarhet”, Insight Intelligence AB

Nio av tio säger sig vara beredda att 
betala mer för hållbara produkter 
och tjänster.

”

*Tycker att hållbarhet
är viktigt

46%

*I stor utsträckning.

95% 90%

*I någon utsträckning.

Är beredda att betala mer för hållbara
produkter och tjänster.


