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Vad händer runt omkring oss? Kan vår bransch stå utanför 

händelsernas centrum? 

Om någon för fem år sedan skulle ha sagt att ett helt land 

håller på att gå i konkurs skulle ingen ha trott på det. Enligt 

många ekonomer finns det idag en stor rädsla för vad som ska 

hända med Grekland. Vad känner 

gemene man i Grekland, finns det 

en medvetenhet om landets skraltiga 

ekonomi? Och förstår man att det 

krävs stora åtgärder för att få ordning 

på landet och dess ekonomi? Ja, det 

får framtiden utvisa. 

Klart är att den uppkomna 

situationen inte har hänt plötsligt, 

ordspråket 

”Som man bäddar får man ligga” har sitt berättigande.     

Att skapa insikt i det man gör och vart man är på väg är viktigt. 

För att kunna orientera sig mot satta mål måste man först veta 

var man befinner sig.  

Vår bransch står inför många utmaningar. Antalet bilar som 

skrotas börjar öka, men nivån är fortfarande låg utifrån vad som 

kan anses normalt. De två första kvartalen för 2011 pekar på en 

årstakt på cirka 175 000 skrotbilar. Ett normalår ligger på cirka 

230 000 bilar. 

Förbundet har påbörjat jobbet med att se över vad som 

krävs inför framtiden. Vi har projekt via KTH (Kungliga 

Tekniska Högskolan) och Chalmers, som ska undersöka vilka 

faktorer som är viktiga för ELV bilen, men även för begagnade 

reservdelar. Och vi har ett projekt via IF och MRF. Dessa projekt 

kommer att pågå till sommaren 2012, då de ska utvärderas 

och kunna ge oss kunskap i vad som är realistiskt att gå vidare 

med. Därefter är förhoppningen att vi ska kunna gå vidare från 

projekt till att involvera vissa delar av den 

operativa verksamheten och därigenom skapa 

en lönsam bildemontering för framtiden. 

Då både Förbundet och BilRetur jobbar för 

att realisera en miljöriktig och ekonomisk 

hållbar bildemontering för framtiden, ser 

vi alla dessa åtgärder som viktiga. Att de 

dessutom mottogs mycket positivt när de 

presenterades på halvårsmötet känns mycket 

bra. Vi vill på intet sätt hamna i 

samma läge som Grekland utan 

ska i stället vara beredda när 

antalet skrotbilar ökar.

 

Att jobba för utveckling av 

branschen är något vi själva 

måste stå för. Det har förbundet 

gjort sedan 1961 och det är ett 

arbete som vi nu fortsätter.

En del av den Globala marknaden

LEDARE

Låga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström, 
0706-447213 eller leo.lundstrom@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan 
Ehn, 026-614100 eller stefan.ehn@direct.se.
Låga erti eringskostnader: Kontakta Jonas 
Danielson, 031-335 01 80 eller jonas.danielson@
askengren.se.
Låga utbildningskostnader: Kontakta Gun-
nar Månsson, 0155-2 29 62, eller gunnar.mansson@
traning-partner.se.
Låga inköpskostnader av däck: Kontakta Tom-
my Johannesson, 046-23 80 20, eller  info@ ghter.se

  Låga inköpskostnader av Diesel: 
  Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller   
ann.maurin@okq8.se.

Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton, mmit-
telton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.

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

Intresserad av medlemskap i SBR, Sveriges Bilskro-
tares Riksförbund? Mer information på 
vår hemsida www.sbrservice.se.

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

Branschförbund sedan 1961

ur många er skäl behöver du för att gå med i SBR?

Bildemonteringsbranschen 

MICHAEL ABRAHAM

FÖRBUNDSDIREKTÖR 

SVERIGES BILSKROTARES RIKSFÖRBUND

”Vi vill inte hamna

i samma läge

som Grekland
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SBR HALVÅRSMÖTE

SBR:s VD Michael Abraham hade 

lyckats få eliten av forskare inom 

återvinning och återanvändning att 

komma till halvårsmötet. De demonterare 

som inte anmält sig till mötet missade 

chansen att få både nödvändig och 

intressant information.

   En viktiga fråga för framtidens 

demontering är hur man uppnår 95 

procents återvinning på ett sätt som både 

gynnar miljön och ökar lönsamheten.

   – För att klara att demontera och 

återanvända nya tidens bilar med allt 

vad det innebär av elektronik, plaster, 

kompositmaterial och elmotorer krävs 

en ny demonteringsteknik, som i sin tur 

kräver nya hjälpmedel, förklarade Johan 

Felix, doktor vid Chalmers Industriteknik. 

   Det innebär stora investeringar som 

ingen enskild demonterare klarar av själv. 

   Så mycket som möjligt av skrotbilen 

måste demonteras och återanvändas. Ett 

exempel på nya material att återanvända 

är de sällsynta jordartsmetallerna, som 

inte är så sällsynta men svåra att separera. 

De finns i konventionella bilar, men 

förekommer i mycket högre utsträckning 

i hybridbilar.

   – Om man kan hitta ett sätt att 

demontera och återanvända de här 

metallerna finns det stora pengar att tjäna 

för både demonterare och bilproducenter, 

förklarade Maria Ljunggren Söderman, 

assisterande professor på Chalmers och 

IVL, som har ägnat 18 år åt att forska om 

avfallsfrågor och bilåtervinning. 

Christian Ekberg har den professur i 

industriell materialåtervinning, som 

Chalmers kunnat inrätta tack vare ett 

samarbete med Stena Metall. 

   – Det finns en tydlig potential för att 

kunna återvinna material från de NiMH 

batterier, nickel-metallhybridbatterier, 

som bland annat finns i Toyota Prius, sade 

han och poängterade hur viktigt det är att 

satsa på forskning och utbildning för att 

kunna välja rätt metoder för återvinning 

och återanvändning.

En personbil väger 1 500 kg och 

innehåller 150 kg plast. Lika mycket plast 

som finns i en lastbil som väger 8 000 kg.

   – Det finns stora vinster att göra om 

man kan ta en plastdel och återvinna 

den till en ny bilkomponent, sa Thomas 

Rydberg, doktor från IVL och berättade 

om EQP-Projektet, som ingår i det stora 

Formasprojektet, där SBRS sedan tidigare 

deltar.

   – Projektet syftar till hitta hindren som 

gör att konstruktionsplasten stannar på 

återvinningsanläggningarna istället för att 

användas som råvara i nya produkter.

   Genom att föreslå tester och 

processer ska projektet kunna leda 

till att konstruktionsplasterna får 

en kvalitetsstämpel som gör att det 

återvunna materialet blir likvärdigt med 

nyråvara.

Bengt Öberg från If och Anders Kling 

från MRF, Motorbranschens Riksförbund, 

berättade om det pågående plastprojektet, 

där man reparerar och återanvänder 

plastdelar på bilen (se särskild artikel).

Efter en trevlig kväll med middag och 

mingel följdes fredagens föreläsningar 

upp med grupparbete på lördagen, där 

man diskuterade framtidens utmaningar 

och hur demonterarna bäst kan samarbete 

för att möta dem. 

   Enligt de olika grupperna är BilRetur 

svaret på hur demonterarna tillsammans 

bäst kan möta framtidens utmaningar.  

Samarbete både mellan demonteringarna 

och med Stena såväl som med 

bilproducenterna är en förutsättning för 

att klara 95-procentig återvinning till 

2015.

– Om vi vill överleva måste vi samarbeta, 

sammanfattade Carina Hagström på 

Allbildelar. ■

Viktigt halvårsmöte

”Så möter vi framtiden”
”Avfall är det som finns kvar när fantasin tagit slut”. 

Orden är Christian Ekbergs, professor i industriell materialåtervinning på 

Chalmers, en av föreläsarna på SBR:s halvårsmöte i Göteborg. Ett möte 

som fokuserade på hur demonterarna kan öka sin lönsamhet, bland annat 

genom ökad återanvändning.
Johan Felix och  Thomas 

Rydberg.

Alf Persson

Tor Alm och

Anna Karin 

Nylander

Henry Gustavson och  Brit-

tinger Forsman

Britt-Inger Berg och

Staffan Ström

Jonas Gustafsson 

och Birgit Abraham

Eddie Jonsson och

Mårten Adolfsson
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MILJÖPRIS

 Jämtlands Bildemontering

MILJÖPRIS

A
tt vara bildemonterare är inget arbete, säger Camilla 

Fridell.

– Det är mer en livsstil. Bildemontering är en udda 

bransch och många vet kanske inte vilket stort miljöarbete vi 

gör. Det är ett roligt arbete för man lär sig nya saker hela tiden.

Camilla har jobbat inom familjeföretaget i 20 år.

   – Det är klart att det har hänt mycket i branschen under de här 

åren, säger hon. Speciellt på miljösidan.

   Många vet inte vilket stort miljöarbete demonterarna utför i 

det tysta, men Camilla har haft ett nära samarbete med Öster-

sunds kommun och därför har hennes miljöarbete uppmärk-

sammats. Motiveringen till priset lyder:

”Många av dagens miljöproblem orsakas av vårt sätt att pro-

ducera och konsumera produkter. Därför är det viktigt med 

insatser för att förbättra hushållning med material, råvara och 

energi. Genom att demontera bilar och återvinna såväl bildelar 

som metaller och kemikalier minskar miljöbelastningen”.

   – Vi har inte gjort något speciellt just det här året, säger 

Camilla. Jag tycker att vi har varit på den här linjen hela tiden. 

Precis som de flesta andra seriösa demonteringar.

   Miljökraven på demonterarna är tuffa.

   – Det kommer nya krav hela tiden som vi måste anpassa oss 

till. Inte tycker jag att vi får så mycket stöd heller. Det känns mest 

som att man sparkar undan fötterna på oss. Annars hade man 

inte tagit bort skrotpremien.  

   – Men vi har haft en bra och öppen dialog med kommunen och 

försökt lösa de problem som uppstått.

Jämtlands Bildemontering var först med att skaffa en SBR-

certifiering.

   – Det höjde oss ett snäpp, säger Camilla. Först undrade vi 

kanske varför vi skulle ha en certifiering, men vi upptäckte 

snabbt att det gav oss en väldigt bra kontroll över verksamheten. 

Vi fick ordning och reda på allting från att ta emot och sanera 

bilar till delarna på lagret och alla papper.

   Camilla fick veta att hon fått kommunens miljöpris när hon 

var på väg till SBR:s halvårsmöte i Göteborg. Dagen innan hade 

hon och hennes lillebror Mikael Eriksson köpt ut resten av 

familjen från företaget. 

   – Vi har delat upp företaget i två olika bolag, ett fastighets- och 

ett driftbolag. Nu äger jag och min bror 50 procent var i fastig-

hetsbolaget och 40 procent var i driftbolaget. Pappa har kvar 20 

procent. 

   Jämtlands Bildemontering har fått diplom, blommor och 

10 000 kronor i pris av kommunen. 

   – Vi ska göra något 

trevligt för personalen 

med pengarna.  De 

anställda ska självklart 

också få del av priset, 

eftersom de till stor del 

har bidragit till vårt 

aktiva miljöarbete och 

därigenom också till 

priset.
       AGNETA TRÄGÅRDH

till

Jämtlands Bildemontering har fått Östersunds kom-

muns miljöpris 2011.

– Alla vi inom den här branschen jobbar åt samma håll, 

säger företagets VD Camilla Fridell. Det är kul att kom-

munen uppmärksammar vårt miljöarbete.

”Genom att demontera bilar

och återvinna såväl bildelar

som metaller och kemikalier 

minskar miljöbelastningen.

Mikael Eriksson och Camilla 

Fridell driver Jämtlands Bilde-

montering.
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BILRETUR

Telefon 036-311 692 · www.pcsupport.nu

Snart i luften

fenix5fenix5

har bestämt oss för att lyckas med projektet. Det här är delar 

som annars skulle slängas och återanvändning är alltid bättre än 

nytillverkning. 

I projektet deltar till att börja med ett tiotal demonterare, plast-

verkstäder och bilverkstäder. Demonterarna skickar plastdelen 

till en skadeverkstad, där bilplastreparatören lagar den. Verkstä-

derna använder sedan den reparerade delen istället för att köpa 

en ny del.

   – Vi har startat upp projektet och haft möte med If och verk-

städerna, säger Torvald Forsman på Ådalens Bildemontering. 

Alla våra anställda på demonteringen tycker att det här är per-

fekt. Tidigare har de många gånger tyckt att det har varit synd 

att kasta bort fina plastdelar. Man tänker kanske först på större 

plastdelar som stötfångare, men det finns så många plastdelar 

som kan repareras, till exempel lyktinsatser och spolartankar.

   – Nu har vi ett väldigt fokus på att hitta de plastdelar som kan 

repareras. Så här långt ser det mycket positivt ut. Miljömässigt 

är det bra och förhoppningsvis blir det även ekonomiskt fördel-

aktigt.■

Det är BilRetur/SBR, Laga och Stena som startat ett nytt pro-

jekt tillsammans med MRF, Motorbranschens Riksförbund, 

och If för att se om det går att återanvända de plastdetaljer som 

demonterarna måste ta bort innan bilen skickas till fragmente-

ring. Ett tidskrävande arbete som demonterarna hittills inte fått 

något betalt för.

   Många av de plastdelar som i dag slängs och mals ner skulle 

kunna repareras och återanvändas. Det är i alla fall vad de ansva-

riga bakom projektet tror.

   – Återanvändning är alltid det bästa för miljön, säger Bengt 

Öberg, projektledare och konsult åt If.

Det är också Bengt Öberg som utbildar de demonterare som 

ingår i projektet, så att de lär sig att bedöma vad en reparation 

kostar och kan se om det är lönsamt att skicka iväg delen till en 

reparationsverkstad.

   – Det var inte så komplicerat att lära sig räkna på vad en repa-

ration skulle kosta, säger Eddie Jonsson, som tror på projektet. 

Givetvis är det mycket att sätta sig in i och det innebär en del 

nya arbetsrutiner. Det är också ganska mycket arbete med att 

märka upp, dokumentera och registrera alla plastdelar. Men vi 

Det nya projektet med att reparera och återanvända plastdelar är nu igång.

– Vi har lärt oss räkna på reparationskostnaderna och vi har börjat samla plastdelar, berättar Eddie Jonsson på Kars-

torps Bildemontering, en av de demonteringar som ingår i projektet.

”Nu ligger fokus 

på att hitta

plastdelar som 

kan repareras”

Start för plastprojektet:
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Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år. 
 Bildelar för proffs!

Telefon 021-471 11 00

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se 

En helhetslösning betyder att Stena 

hämtar allt avfall hos demonteraren. 

Från papper och trä till bilkarosser och 

farliga vätskor.

   – Rubbet, säger Tibor Ratz på Stena 

Recycling. Vi inventerar det avfall som 

uppstår i alla delar av verksamheten 

och lämnar därefter förslag på kärl, 

tömningsintervaller och logistiklösningar.  

   – Vi kan även utbilda personalen 

och ta fram en skräddarsydd 

källsorteringshandbok. Självklart hämtar 

vi och tar hand om allt avfall på ett 

miljöriktigt sätt.

   Stena Recycling sammanställer även 

allt hämtat avfall och lämnar statistiken 

till demonteraren, något som både sparar 

tid och underlättar i rapporteringen till 

myndigheter.

   – Vi har kört det här upplägget i Skåne i 

många år och där har det fungerat mycket 

bra, säger Tibor Ratz. Nu hoppas jag att 

resten av landet följer efter.

Växjö Bildemontering tecknade en 

helhetslösning med Stena Recycling i 

våras.

   – Hittills är vi väldigt nöjda, säger Jörgen 

Nyström. Den stora vinsten är att vi bara 

behöver ringa till ett enda ställe. Det 

fungerar väldigt bra med Tibor Ratz, vår 

kontaktperson på Stena. Tidigare fick vi 

ringa runt och krångla när det var dags att 

hämta avfall. 

   – Vissa saker behöver vi inte ens ringa 

om, till exempel tömning av oljeavskiljare 

som enligt lagen måste ske en gång om 

året. Det har Stena lagt in i sitt schema. 

Allt fungerar väldigt smidigt. Vi har också 

koll på prisbilden och än så länge kan vi 

bara konstatera att det totalt har blivit 

billigare än tidigare.■

”Både smidigare och billigare”

Helhetslösning för allt avfall

Alltfler demonterare väljer en helhetslösning från Stena Recycling för sitt avfall.

– Det är väldigt smidigt att bara ringa till ett enda ställe istället för att jaga folk och försöka få tag i rätt gubbar, säger 

Jörgen Nyström på Växjö Bildemontering.
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FENIX 5

Nu har vi
äntligen

höjt
nivån i

branschen

”

NYCKELN TILL

Fenix 5

D
atasystemet Fenix utvecklas 

ständigt. Snart är det dags att 

börja testinstallationer av det  

nya totalt omgjorda FENIX5. En grupp 

användare har fått komma med önskemål 

och dessutom har externa konsulter varit 

involverade i projektet. Allt för att kunna 

bygga Fenix 5 för framtiden.

Den stora nyheten är att all data kommer 

att ligga i en central databas. 

Det innebär är att alla registreringar 

som görs av användaren uppdaterar 

databasen i realtid. Demonteringens 

lager blir exakt och kan direkt ses av alla 

samarbetspartners.

   – Vissa företag har en person som är 

ansvarig för att göra uppdateringar till 

baserna på kvällen, säger Staffan Berg på 

Berg&Ström. Om den personen är borta 

blir inte det arbetet gjort. Det betyder att 

om en del säljs kan det kanske ta upp till 

två dygn innan det syns i baserna. Många 

delar är ju heta delar med stor efterfrågan 

och hinner därför ofta säljas flera gånger 

innan de plockas bort.

   De här manuella överföringarna 

försvinner helt med nya Fenix5. Om en 

del säljs i Lagabasen försvinner den direkt 

från demonterarens lager, LagaIntern 

samt Lagabasen.

    – Det kan helt enkelt aldrig ske någon 

dubbelförsäljning, säger Lennart Lööw på 

PC-Support.

   En annan fördel är att den nya databasen 

gör det möjligt att kunna hämta eller 

lämna uppgifter till de samarbetspartners 

som finns inom branschen, till exempel 

Bildelsbasen, Mätorit och Galwin. 

   – Givetvis äger demonteraren  all sin 

egen data i basen och bestämmer därför 

vad den får användas till, säger Lennart 

Lööw.

I nya Fenix5 ser man till exempel också 

enkelt vilka delar som säljs och vilka det 

inte är någon efterfrågan på.

  – Vi har utökat möjligheten till 

användbar och intressant statistik, 

berättar Staffan Ström. Det positiva är 

att vi kommer att kunna använda all data 

från tidigare versioner av Fenix. Med 

den centrala databasen ger det oanade 

möjligheter. Underlaget  är 20 gånger 

större än i nuvarande Fenix. Det stora 

underlaget kan vara till stor hjälp vid 

demontering och lagerhållning.

   – Men det är demonteraren själv som 

bestämmer över sin lagrade data.

Mycket arbete har lagts på säkerheten. 

Om en internetlina grävs av eller att 

servern pajar är ingen katastrof.

   – Användaren kommer inte att märka 

av något, eftersom systemet körs på 

två identiskt lika servrar med separata 

internetkablage, säger Lennart Lööw.

Fenix utvecklas av Berg&Ström, som 

numera ägs av Laga till 80 procent, 

och marknadsförs av PC-Support. 

Arbetet sker i ett nära samarbete med 

demonterarna själva.

Nya Fenix 5 är demonterarnas nyckel till framtiden, enligt 

experterna på Berg& Ström och PC-Support.

Alla

registreringar

i databasen

görs i

realtid

Staffan Ström
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FENIX 5

”Det kan

aldrig ske 

någon

 dubbel-

försäljning

Staffan Berg och Britt-Inger Berg, som 

är Berg&Ström, har nära till jobbet. 

De bor och jobbar på idylliska Skrikstad 

Södergård mitt ute på Östgötaslätten. 

Det är ungefär som att jobba mitt i 

Bullerbyn.    De bor i det stora röda 

huset och i det något mindre röda huset 

arbetar de och deras medarbetare med att 

utveckla kundanpassade datasystem. Sin 

mesta tid ägnar de Fenix, systemet som i 

dag används av ett 70-tal demonterare i 

Sverige och Norge. 

Staffan Berg är välmeriterad. Han började 

jobba med datorer redan 1957, långt innan 

persondatorn fanns. Sitt första system 

byggde han åt en svinbonde, som ville veta 

vilka galtar och suggor han skulle para 

ihop för att få bästa grisbeståndet. Det 

gjorde han så bra att svinbönderna och 

slakterierna stod på kö för 

att få ett eget system.

   Genom en grisbonde fick 

Leif Fehling på Signalen 

höra talas om Staffans 

datasystem. ”Om Staffan kan fixa ett 

system för mina smågrisar, kan han fixa ett 

så att du ser vilka delar du har på lagret”, sa 

bonden. 

   Signalen var första demonteringen som 

fick ett väl fungerande datasystem och 

sedan började stenen att rulla. I början 

var många demonterare lite rädda för att 

överge sitt gamla beprövade kortsystem 

och istället lagra in delarna i ett nytt 

datasystem.

   – På ett ställe ville de att vi bara skulle 

lagra in de röda bilarna på skrotgården, 

berättar Staffan och skrattar.

   Sedan dess har mycket hänt. I dag ligger 

demonteringsbranschen bland de främsta 

när det gäller datateknik.                                                    

                                                 AGNETA TRÄGÅRDH  

FRAMTIDEN

Lennart Lööw, Britt-Inger Berg 

och Ingrid Berg.

Lennart Lööw och gänget 

på Berg&Ström, fr v Gunnel 

Eglund, Stefan Gapko, Britt-

Inger Berg , Ingrid Berg och 

Staffan Ström.

Allt började med grisarna
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NYTT RAMAVTAL

SBR har förhandlat fram ett nytt ramavtal med Schenker för 

sina medlemmar.

   – Det är ett väldigt gynnsamt avtal för alla våra medlemmar, 

både stora och små, säger förbundets VD Michael Abraham, som 

lagt ner mycket tid på att pressa paket- och godspriserna.

   Schenker har under tre år haft marknadens nöjdaste paket-

kunder enligt SKI, Svensk Kvalitetsindex.

   – Det är vi väldigt stolta över, säger Leo Lundström. Vi ökar även 

i år när alla andra backar. Det visar att jobbet vi gör fungerar.

Schenkers kunder är speciellt nöjda med servicen.

   – Alla våra kunder har en lokal kontaktperson, berättar Leo 

Lundström.  Det ska vara enkelt att ta kontakt med Schenker. Vi 

har många lokalkontor runt om i Sverige. Alla nya kunder får 

minst två besök per år. 

   Kunderna får också utbildning på Unifaun, det internetbaserade 

systemet som hanterar alla sändningar.

   – Sedan är det upp till kunden att önska sig hur mycket som 

helst, säger Leo Lundström. Vi kan till exempel ta fram emissions-

rapporter, hur mycket frakten har påverkat miljön. Det är många 

kunder som önskar det i dag. 

Med det nya ramavtalet får SBR:s med-

lemmar ett konkurrenskraftigt pris och 

mycket bättre villkor än vad konkurren-

terna kan erbjuda.

   – Dessutom har vi bättre service. 

Den upplevs som bäst i branschen. Vi 

levererar i tid och vi ser till att varorna 

kommer fram hela.

   Det nya ramavtalet börjar gälla i 

oktober och innehåller olika nivåer bero-

ende på hur mycket man fraktar.■

Nytt ramavtal ger billigare frakt

Ett nytt storkundsavtal med Schenker sänker fraktkostnaderna för SBR:s medlemmar.

– Vi garanterar också bättre kvalitet än våra konkurrenter, säger Leo Lundström, Major 

Account Manager på DB Schenker.

”Det är upp till kunden att

önska sig hur mycket som helst

Leo Lundström



Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15
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  Katalysatorsax RS 130

SEDA Katalysatorsax är den idealiska lösningen för att 
enkelt ta bort katalysatorer, elektriska kablar, avgassystem 
och andra bildelar.

Fordonets katalysator tillhör en av de mest värdefulla  
delarna på en skrotbil. Med hjälp av den hydrauliska  
katalysatorsaxen tar det endast ett par sekunder att av-
lägsna den utan användning av potentiellt farliga vinkel-
slipar eller skärbrännare.

Avklippta katalysatorer faller nt ner i uppfångnings korgen, 
och inte på användarens fötter! Den mobila enheten är 
lättanvänd och genom sin justerbara höjdregulator lyfts 
saxen utan någon som helst ansträngning, vilket sparar på 
användarens rygg!

4 extra stora hjul gör den mobila enheten enkel att för-
ytta.

PRIS: 58.900:- SEK

SEDA Katalysatorsax 
SE-50335 +  
Mobil enhet SE-50336

ORDERINFORMATION
SE-50335 Katalysatorsax 
RS130 inkl. SE-50336 Mobil enhet

alternativ.

TEKNISKA DETALJER
Klippstyrka: 480 kN
Tryck pN: 630/700 bar
Max  
klippdiam.: 130 mm
Vikt: 13,9 kg
Spänning:  230V

WORLD LEADING IN 

VEHICLE DRAINAGE TECHNOLOGY

 

exkl. moms och frakt

wwwwww.ollandders.nu

ViViktkt: 1313 9,9, k kgg
SSppään iningg: 23230V0V

KAMPANJERBJUDANDE

Vid köp av en Katalysatorsax RS 130 erhåller ni Channel-

lock olje ltertänger ”de bästa” utan extra kostnad. 

Sats om 2 st. tänger. Gripområde 212: 64-108 mm och 

215: 70-140 mm. Ordinarie pris ca 900:- SEK

Gäller tom 111130.

KKKKA
Vid
loc
Sa
21

Gä
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  T-REC Däck-Fälg-Separator

SEDAs nya T-REC är den innovativa och väl genomtänkta 
lösningen för att snabbt och enkelt separera däck från 
fälg. SEDA T-REC står för Tire- Recycling däckåtervinning .

Ett enkelt och okomplicerat sätt att snabbt separera  
däck från fälg var SEDAs motivation för att konstruera och 
producera nya SEDA T-REC.

Otroligt tidssparande och innehållandes säkerhetsanord-
ningar som inte kan hittas någon annanstans, gör att SEDA 
T-REC snabbt etablerat sig som den främsta lösningen 
inom däcksepareringsteknologin.

Med sitt unika snabbjusteringssystem kan den lätt separera 
däck från alla storlekar av fälgar, både lättmetall- och 
stålfälgar, upp till maximalt 17”. Unikt innehåll och kraftfull 
hydraulik resulterar i snabb separeringstid, endast 24-30 
sekunder per däck!

Säkerhet kommer alltid först hos SEDA vilket är anledning-
en till att däckseparatorn är utrustad med en kraftig pier-
cingklo, som punkterar däcket och håller det på plats när 
den kraftiga presskolven trycker ner och bort fälgen från 
däcket.

SEDA T-REC kan lätt för yttas med hjälp av en gaffellyft, 
då maskinen har anpassade hål i chassit. Idealisk för små 
eller överfyllda ytor då den tar lite plats! Tid är pengar, och 
därför har SEDA T-REC designats för att bli den snabbaste 
däckseparatorn på marknaden.

SEDA T-REC
SE-31204

 

WORLD LEADING IN 

VEHICLE DRAINAGE TECHNOLOGY
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ORDERINFORMATION
SE-31204  SEDA T-REC Däck- 

Fälg-Separator
Tillval:
Positionslaser

Alternativ produkt:  
SE-31205 SEDA T-REC XXL 
Däck-Fälg-Separator 
(större storlek)

PRISINFORMATION
SE-31204  SEDA T-REC 

400V
 
 Pris: € 11.100,-

SE-31204-2  SEDA T-REC 
230V

 
 Pris: € 11.100,-

TEKNISKA DETALJER
Fälgdimensioner:  13“ – 17“  

(lättmetall + stål)
Separeringstid:  ca 24 sek.
Max. arbetstryck: 150 bar
Separerings tryck: 10 ton
Spänning:   400 V – 3 x Ph + N 

– 5,5 kW 50 Hz
Dimensioner:  Längd: 1,1 meter
Bredd:  0,8 meter
Höjd:  2,4 meter
Vikt:  1000 kg

WORLD LEADING IN 

VEHICLE DRAINAGE TECHNOLOGY

Se demovideo online 
på vår hemsida:

www.olanders.nu eller 
www.seda.nu“

Se demovideo online

Kontakta oss för mer  

information och offert! 

Ingemar Olander 

Tel: +46 0 708-16 29 23 

Tel: +46 0 35-10 95 15

Fördelar:

Enkel att använda,  
manöverpanel med 

2-handsfattning

Kraftfull hydraulik

Fälgdimensioner från  
13” upp till 17”

(lättmetall + stål)

Separeringstid 
ca 24 sekunder

Skyddsbur av stål 
och plexiglas 

Presskolv som trycker 
fälg ur däck och gör 
att de demoleras

Fälgutlopp

Tar lite plats

wwwwww.oollandders.nu

Bredd: 0,8 meter
Höjd: 2,4 meter
ViViktkt:: 10100000 k kgg

KAMPANJERBJUDANDE

Vid köp av en T-REC Däckseparator, erhåller ni ”Däckverkstädernas  

favorit” en IR 2135QTiMAX ½” mutterdragare utan extra kostnad

IR 2135 TiMA  ” Mutterdragare tillverkad i titan och komposit.  

Mycket stark och lätt 1,79 kg, tyst 86dBa, vridmoment 1054 Nm.      Ordinarie pris: ca € 319,-

Observera att priserna är exklusive moms samt frakt från fabrik! Priserna  

Gäller tom 111130



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

SEDA PRODUKTERSEDA PRODUKTER
VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING

SEDA OLJEFILTERPLUGG

SEDA T-REC

SEDA TANKBORRMASKIN

SEDA KATALYSATORSAX

SEDA AIRBAG MASTER

SEDA FUEL MANAGER

SEDA DRÄNERINGSSTATIONER
OCH MODULLÖSNINGAR

SEDA VÄXELLÅDSBORRMASKIN

SEDA VINDRUTEBORTTAGARE

SEDA PRODUKTER
VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING

SEDA Dräneringsstationer 
och Modullösningar

SEDA Växellåds-
borrmaskin

SEDA Airbag Master

SEDA Vindruteborttagare

SEDA T-REC

SEDA Katalysatorsax

SEDA Oljefilterplugg

SEDA Fuel Manager
SEDA 
Tankborrmaskin

www.olanders.nu

WORLD LEADING IN 

VEHICLE DRAINAGE TECHNOLOGY
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Sladdlösa BLASTBOX

” Vi har prioriterat säkerheten”

NYHETER

NYA

Tillverkarna av BlastBox har lyssnat 

på demonterarnas önskemål att 

slippa sladdar och har därför gjort 

handkontrollen på den nya versionen 

sladdlös. 

   – Det är betydligt smidigare, men 

kräver också att man bygger in 

säkerhetsfunktioner så att inga andra 

apparater kan störa ut den eller att 

farliga situationer uppstår, säger 

Christofer Abraham.

BlastBox är ett enkelt sätt att aktivera 

airbags. Den lilla datorn koppas in i 

bilens kabelstam och när knappen på 

handkontrollen trycks ner aktiveras 

alla airbags den har kontakt med. Men 

först sedan flera olika säkerhetsnivåer har 

passerats. Första säkerhetskontrollen är 

död mans grepp på handkontrollen. Det 

går heller inte att utlösa airbagen om man 

står för nära eller om signalkvaliteten är 

för dålig.

   – Mellan varje moment görs dessutom 

en systemkontroll, berättar Christofer. 

Det görs också mellan varje sprängning 

för att säkerhetsställa att säkerhetsnivån 

för aktivering är uppfylld och att 

sprängningen avbryts om något ändras. 

   Utgångarna har dubblerats från 24 till 

48, eftersom nyare bilar har alltfler kablar.

   – Det kan nog bli aktuellt med 

ytterligare en dubblering längre fram, 

säger Christofer.

   

En av tankarna med BlastBox var att 

aktiveringen av airbags inte skulle bli ett 

extra tidskrävande moment utan flyta 

in i arbetet.

   – Så har det blivit också, säger 

Christofer. I dag är det många som 

kopplar in utrustningen i bilen när den 

står i demonteringshallen. Sedan lastar 

man den på trucken och smäller bilens 

airbags när den är utkörd.■

Nya sladdlösa BlastBox har blivit enklare att använda.

– Vi har prioriterat säkerheten och därför ligger det många tim-

mars utvecklingsarbete bakom den nya versionen, säger Christofer 

Abraham på Nordic Making.

Börje Larsson tog över Eskilstuna Bil-

demontering 2008. Eftersom den 30 

år gamla byggnaden inte var anpassad till 

dagens miljökrav bestämde sig Börje för 

att riva allting och bygga nytt.

Grunden stod klar i mitten av augusti 

och nu har alltså hela stålstommen 

kommit upp.

   – Det är väldigt mycket jobb innan man 

kommer upp över marken, säger Börje. I 

det stora hela har det gått väldigt bra, även 

om det aldrig är helt smärtfritt.

   Just nu är det mesta provisoriskt, både 

för personalen och kunderna.

   – Vi har ett jättefint plåtlager utomhus, 

men det fungerar bra.  Både vi och kun-

derna står ut. 

   Invigningen av den nya demonteringen 

är planerad till början av januari.■

Nu står stålstommen på plats. 

Arbetet med att bygga helt nya 

lokaler går enligt planerna för Eskil-

stuna Bildemontering.

Stommen

på plats

Eskilstuna bygger nytt
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SBR har under en längre tid fört en dialog med Transportsty-

relsen om hur man ska lösa problemet med saknade registre-

ringsbevis. Det resulterade i ett projekt där alla bilar som lämnats 

in för demontering före den 1 januari 2009 fick skrotas utan att 

det gula registreringsbeviset skickades in.

   – Det var en drive för att hjälpa 

demonterarna att bli av med äldre 

fordon som stått länge utan att kunna 

skrotas, säger Anna-Lena Lagerquist 

på Transportstyrelsen. En del av 

bilarna var dessutom redan skrotade, 

men inte avregistrerade. Istället för 

att fylla i det gula registreringsbeviset 

fick demonterarna göra en lista och 

fylla i så många uppgifter de kunde 

om bilarna. 

Torvald Forsman på Ådalens Bildemontering var en av alla 

demonterare som hade många bilar att avregistrera.

   – Jag hade ett 30-tal bilar som inte hade kunnat bli avregistre-

rade, säger han. Nu hoppas jag att vi ska kunna göra samma sak 

med de nyare bilarna också.

   Problemet är att många bilägare som lämnar in sin bil till skrot-

ning inte har det gula registreringsbeviset med sig.

   – En del har med sig det blå beviset och tror att det är det rätta, 

berättar Torvald Forsman. Andra har med sig det gula, men inte 

det senaste som det måste vara. Då kan man kanske tycka att vi 

inte skulle ta emot bilen, men det är inte så lätt att säga ”du får 

åka hem med din bil igen och komma igen med det rätta regist-

reringsbeviset” när bilägaren har hyrt släpkärra och kanske åkt 

tio mil för att lämna bilen. 

   Bilen står redan på gården, bilägaren har legitimerat sig och 

visat att det är hans eller hennes bil.

   – Då ber man att de ska komma tillbaka med rätt registrerings-

bevis eller skicka det. Och ofta gör de ingetdera. Man får aldrig 

in något registreringsbevis. 

Om bilägaren inte hittar det senaste registreringsbeviset går det 

att beställa ett nytt hos Transportstyrelsen för 100 kronor.

   – Bilägaren har inte lust att betala 100 kronor när bilen redan är 

lämnad till skrot, säger Torvald Forsman. Bilen står här utan att 

vi kan avregistrera den. Till slut har vi så många bilar stående att 

vi måste skrota dem utan att kunna avregistrera dem.

   De uteblivna registreringsbevisen ställer till mycket arbete för 

både demonterare och Transportstyrelsen. 

   – Vi får hålla på att ringa och skriva, säger Torvald Forsman. 

Det är ett väldigt krångel.

   Transportstyrelsen skickar ut faktura på den registerhållnings-

avgift på 65 kronor som bilägaren är skyldig att betala så länge 

bilen inte är avregistrerad. Pengar som ofta inte kommer in.

   – Dessutom blir det fel i bilregistret, 

säger Anna-Lena Lagerquist. Och vi vill 

ha ett register som är up-to-date. 

Transportstyrelsen tittar nu på hur 

man ska göra med de bilar som lämnats 

in för demontering efter den 1 januari 

2009 och som saknar registreringsbevis, 

en del redan skrotade.

   – Michael Abraham jobbar hårt för en 

regeländring, säger Anna-Lena Lager-

quist. Och det vore så klart det bästa, 

men det är en lång process.

   SBR vill att demonterarna själva ska kunna avregistrera och 

skrota bilen utan något registreringsbevis.

   – Att vara auktoriserad och att få göra avregistrering borde 

hänga ihop, säger Torvald Forsman. Som auktoriserad bilde-

monterare borde jag ha det förtroendet. Det är ju jag som ser att 

det är rätt bilägare som lämnar bilen och jag ser också att bilen 

skrotas. Om någon skulle missbruka det sätter man sin aukto-

risation på spel. Att krångla med registreringsbevis är bara ett 

onödigt steg.

   Transportstyrelsen är rädd för att registreringsbevisen kan 

missbrukas av biltjuvar om det inte lämnas in.

   – Det förstår jag inte, säger Michael Abraham. Om bilen har 

avregistrerats och skrotats blir ju papperet ogiltigt. Svårare 

behöver det inte vara.■

GULA REGISTRERINGSBEVISET

– ställer till problem för demonterarna

”Att vara auktoriserad och 

att få göra avregistrering 

borde hänga ihop”

Det gula registreringsbeviset har blivit ett stort problem för många demonteringar. Ofta saknas det och då kan inte 

bilen avregistreras.

   – Det skulle underlätta väldigt mycket för de auktoriserade demonterarna om de fick tillstånd att avregistrera och 

skrota en bil utan något registreringbevis, säger SBR:s VD Michael Abraham.



Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder  

medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd.

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER ERA FÖRSÄKRINGAR 

TEL: 026-614100 E-POST: SBR@DIRECT.SE

Företagsförsäkring Motorfordonsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring Gruppförsäkring

Finansiella tjänster Tjänstepensionsförsäkring

Din Servicepartner AB
Din SBR - leverantör

Våra tre däckfabrikat
 täcker minst 90% av behovet 

hos dina kunder, och vi har även 
de sista 10% om det behövs

Din bilskrot på nätet
Vi erbjuder hämtning och återvinning av 
bilar i 210 kommuner. Bilen hämtas hos 
dig och transporteras sedan till en Refero 
ansluten bilskrot. Busenkelt.

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt! 

www.skrotabilen.se

Chassidelar

www.galwin.se

Brett sortiment

Mycket på lager

Här hittar du dem

Bra priser

Bildem & Fenix

Hjulupphängning

Vi hjälper din verksamhet att nå nästa nivå!

Tillsammans med dig kan vi;  

� förbättra rutiner och processer    
� öka medvetenheten hos dina medarbetare
� höja produktiviteten och lönsamheten
� utveckla dig som företagsledare

Ring 0155-29 29 50 så berättar vi mer!

Eller läs om affärsutveckling på
www.trainingpartner.se/sbr

ANNONSER
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Begagnade och nya
bildelar!
GÖSSLUNDA LED 2 I 531 98 LIDKÖPING I TEL 0510-170 66 I FAX 0510-170 34
WWW.BILDELSLAGRET-LIDKÖPING.SE / INFO@BILDELSLAGRET-LIDKÖPING.SE



20  ›|nbå NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2011

SÖSDALA REPORTAGE

Ett kulturarv går i graven
Leif lägger ner Sösdalaskroten

Mellan 800 och 900 gamla raggarbilar. 500 mil kromlister och ett gigantiskt lager. Hit till 
Sösdala i Skåne vallfärdar folk från hela landet för att köpa delar till sina älskade gamla 
amerikanare. 
   Nu lägger Leif Svensson ner skroten och ett kulturarv går i graven. Men tro inte att Leif 
tänker ta det lugnare. Nej, han har nya planer.

W     
ill you still love me tomorrow strömmar ur högtalarna. 

Det är tidig lördagförmiddag och på Sösdalaskroten 

är kunderna redan i full fart med att fynda delar. 

Många har med sig släpkärror och egna verktyg. Det finns 

nämligen ingen morgondag för den här skroten efter oktober, 

även om den är älskad av många. Leif Svensson har bestämt sig 

för att lägga ner sin ena skrot. Han driver även USA Bildelar i 

Osby, som han grundade 1973, och han jobbar jämt.

   – Det är bättre att sköta ett ställe väldigt bra än att sköta två 

ställen bra, ler han. 

Karl-Oskar Gladh från Virserum har tagit med sig gassvetsen 

och hela familjen till Sösdala. 

   – Vi åkte klockan sex 

i morse, säger han glatt.  

Synd att skroten ska 

läggas ner. Jag har varit 

kund här i många år. 

Det är alltid lika trevligt 

att komma hit. 

   Karl-Oskar har köpt 

en hel framdel till sin Plymouth Barracuda.

   – Det är roligt att gå omkring här även om man inget ska köpa, 

säger han. Nu för tiden är det inte många ställen man får gå in 

på. Det är kul att få skruva själv.

Nedräkningen har börjat. I oktober stängs portarna för gott 

och den rosa T-birden i entrén plockas ner. Allting ska bort 

och priserna sänks successivt ju närmare stängningsdagen man 

kommer. Den som har is i magen kan göra verkliga fynd. Sista 

månaden sänks priserna med 70 procent.

När kunderna tröttnat på att skruva kan de köpa sig en korv, en 

hamburgare eller en kopp kaffe med kaka i det 50-talsinspirerade 

caféet. På väggarna hänger väg- och registreringsskyltar från de 

gamla amerikanarnas hemland, tillsammans med foton av Elvis 

och Marilyn Monroe. Och så finns där givetvis den obligatoriska 

jukeboxen och diverse neonskyltar.

   Leif själv står utanför caféet och tar betalt för delarna. 

Kassaapparaten står uppställd bredvid grillen som är byggd 

under huven på en Cadillac årsmodell 1959, var annars?

Kärleken till de gamla jänkarbilarna syns överallt och det är 

också den som varit hans drivkraft.  

   – Det är där jag har mitt hjärta, säger han.

I dag har han alla amerikanska bilar, både gamla och nya. Han 

har avtal med nästan alla försäkringsbolag i Sverige. Leif köpte 

Sösdalaskroten, den ende 

konkurrenten i närheten, 

när den gick i konkurs 

2003. Dit flyttade han 

alla gamla amerikanare. 

Sösdala har varit öppen 

varje lördag sedan dess. 

Och varje lördag har Leif 

Svensson varit där. Till sin hjälp har han Patrik.

När kunderna kommer fram och frågar Leif vad en del kostar, 

ser han lite besvärad ut och ber dem fråga Patrik. 

   – Jag känner ju så mycket för de här gamla bilarna att jag inte 

kan ta betalt för delarna, förklarar han.

Det här är inga snabbköpskunder, som köper vad de vill ha och 

sedan åker hem. Nej, Sösdalaskroten är en mötesplats för alla 

med ett stort gemensamt intresse. De köper inte en reservdel, 

de köper en bit bilhistoria. Kunderna vill först berätta allt om 

sina egna bilar, ögonstenarna. Det är långa berättelser om hur de 

först hittade bilen, ibland ett gammalt vrak, ibland en välskött 

pärla, och sedan en ingående beskrivning av alla timmar de lagt 

”Kunderna köper inte en reservdel,
de köper en bit bilhistoria
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SÖSDALA REPORTAGE

Ur kärleken till den gamla amerikanska livsstilen har det vuxit 

fram ett imperium. Grunden lades när Leif var i USA i början av 

1970-talet och köpte bilar. Han bjöd på varenda bil som fanns på 

auktionerna.  «Jag tog aldrig ner näven», berättar han. «Jag var ung 

och dum och fattade inte bättre. Det är ett under att jag inte blev 

skjuten».

»



inomhus. Och de ska även kunna hyra in sig och ställa ut bilar 

som de vill sälja. Vi ska bygga en utställningshall i anslutning till 

caféet. Jag tror mycket på den här idén. Det ska bli kul. 

Att lägga ner skroten är inte lika svårt för Leif som man kanske 

skulle kunna tro.

   – Jag har inte varit med från början och byggt upp den som jag 

har gjort med USA Bildelar i Osby. Det är en väldig skillnad, det 

är bilarna här jag känner för. De bilar som blir kvar går i pressen. 

Några kanske jag flyttar till Osby, där vi  jobbar med både nya och 

äldre usa-bilar.

ner på att återställa bilen till fornstor glans.  Därefter vill de veta 

allt om bilen delen suttit på. 

Alla vill prata med Leif och Leif pratar med alla. 

   – Den sociala delen är jäkligt kul, säger han. 

   Därför är det den delen som han nu väljer att satsa på när 

Sösdala läggs ner. 

   – Jag ska bygga ett stort café i Osby, säger Leif. En mötesplats 

där man kan träffas även på vintern. Det finns ju många bilträffar 

på sommaren, men på vintern är det helt dött.

   De som kommer till caféet ska kunna parkera sina bilar 

SÖSDALA REPORTAGE
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Sösdalaskroten läggs ner, men marken är till salu. ”Vi har tagit prover och de visar 

att marken inte är förorenad på något sätt”, säger Leif. ”Men skulle det visa sig att 

det finns något, så är inte det något problem. Då tar jag hit mina dumpers och fixar 

det”.

Karl-Oskar Gladh har fyndat delar till sin Plymouth Barracuda, som han byggt om 

till en race-bil.

”Kundkretsen har varit fantastisk”, säger Leif. ”Jag hoppas att de kommer till det 

nya caféet i Osby. Där behöver jag ju inte tvinga av dem några pengar. Jag kanske 

till och med blir omtyckt på gamla dagar”.

Häromveckan gick det åt 70 hamburgare en lördag.. Man blir hungrig av att fynda 

bildelar.



   Anledningen till att Leif stänger skroten istället för att sälja den 

är enkel.

    – Jag vill inte ha någon konkurrens. Det kan ju komma någon 

jätteduktig kille och börja konkurrera med USA Bildelar i Osby. 

Den risken vill jag inte utsätta mig för.

   Att kunderna gnäller för att han stänger Sösdalaskroten tar han 

med ro.

   – Det är fantastiskt kul att få jobba med sin hobby. Men jag 

tycker att jag har gjort tillräckligt för bilkulturen. Dessutom 

hoppas jag att kunderna kommer till det nya caféet.

AGNETA TRÄGÅRDH

”Jag tycker att jag
har gjort
tillräckligt

för bilkulturen

SÖSDALA REPORTAGE
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En grill under huven på Cadillacen.

500 mil kromlister.Höga fenor och tre bakljus per sida var DeSotos kännetecken.

Som hämtat ur Sista natten med Gänget.

Ett kulturarv går i graven när Sösdala läggs ner.



Ny bildelsbas för Norge

NYTT FRÅN NORGE
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demonterarna för att få veta 

skicket på den del de vill 

köpa. Priserna har visserligen 

varit utsatta, men har inte 

sagt så mycket eftersom 

det inte funnits någon 

kvalitetskodning.

   I den nya versionen 

av NBFbildeler måste 

demonterarna kvalitetskoda 

sina delar. 

   – Vi gick ut med direktiv om 

kvalitetskoderna redan för två 

år sedan för att demonterarna 

skulle ha tid på sig att lägga in 

de nya koderna i lager.

   Däremot är det frivilligt att 

sätta ut priset.

   – Men det kommer att 

regleras snabbt, säger Geir 

Myren. Den som sätter ut 

NBFbildeler ägs av NBF, 

Norges Billoppsamleres 

Forening. I dag är 32 av de 

största demonteringarna i 

Norge anslutna till basen, som 

ligger på servrar hos Laga och 

PC-Support i Jönköping.

   – Vi tycker att NBFbildeler 

är bättre än Lagabasen, säger 

Geir Myren. Framförallt för 

att vi har pay back till med-

lemmarna. Om kunderna 

går in på hemsidan hos en 

lokal demonterare och inte 

hittar det de söker, slussas de 

automatiskt vidare till NBF-

bildeler. 

Just nu pågår ett stort upp-

graderingsarbete med den 

norska bildelsbasen. 

   – Vi har ett stort fokus på 

användarvänligheten, säger 

Geir Myren. Basen ska bli 

ännu enklare att använda. 

   NBFbildeler har 70 000 

besökare på en månad och 

säljer delar för 170 miljoner 

på ett år.

   – Den nya basen är 

uppbyggd på en grön profil. 

Det handlar om att kunna 

återanvända bildelar och på 

så sätt spara miljön. Det går 

åt 100 gånger mer energi att 

producera en ny del än att 

sälja en begagnad.

Geir Myren är en av fem 

personer som arbetar med att 

utveckla, marknadsföra och 

sälja NBFbildeler.

   – Man kan säga att vi jobbar 

i miljöns tjänst.

   NBF har också ett internt 

intranät för de 32 demonterare 

som är anslutna till NBDF, 

NBF:s datanätverk.

Nytt i basen blir att alla delar 

kvalitetsklassas på samma sätt 

som i Sverige.

   – Sverige ligger lite före oss 

där, säger Geir Myren. Men 

vi kommer snart ifatt. Kraven 

på demonterarna som lägger 

in sina delar i basen blir allt 

tuffare. 

   – Hittills har kunderna 

fått ringa till de norska 

priserna får sälja och den 

som inte sätter ut priserna 

får inte sälja. Prissamarbete 

är inte tillåtet i Norge. Det är 

varje demonterares ansvar 

att se till att kvalitet och pris 

överensstämmer, annars 

skadar det hela basen.

NBF har ett nära 

kunskapsutbyte med sina 

kollegor i Sverige.

   – Vi har ett mycket bra 

samarbete med SBR, Laga, 

Berg & Ström AB och 

PC-Support.

   Den nya uppgraderade 

NBFbildeler ska lanseras i 

mars på Oslo Motormässa i 

Lilleström.■

”Vi har ett stort fokus 

på användarvänligheten

Norges motsvarighet till Lagabasen heter NBFbildeler. 

– Vi håller på med ett stort utvecklingsarbete av basen, som ska lanseras till våren, 

berättar Geir Myren, chef för NBF:s datagrupp. 



NYTT FRÅN DANMARK
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Lederen AUTOBRANCHEN 

okt. Udgave.

Nu er valget overstået, og vi 

befinder os i en mellemsitua-

tion, hvor det skal vise sig ved 

forhandlinger, om alle er ind-

stillet på, at blokpolitikken i 

Danmark skal lægges i graven.

 De ansvarlige politikere 

skal nu finde ”den rigtige vej” 

ud af krisen.

 Der skal nok nappes en 

hæl og klippes en tå for at få 

kabalen til at gå op, men det 

er jo bare et udtryk for, at vore 

politikere udviser ansvar-

lighed!

 Vist skal vi have sat gang 

i væksten for at komme ud af 

dødvandet, men ikke vækst for 

vækstens egen skyld.

 Ny vækst skal bunde i et 

behov for nye og anderledes 

produkter og services. Ellers 

virker det ikke. Måder og 

metoder skal være smarte, 

gennemtænkte og intelligente.

Vore ansvarlige politikere er 

nødt til at tage en tur i heli-

kopteren for at få et rigtigt 

godt overblik. Helikopteren 

skal så højt op, at overblikket 

også afspejler situationen i 

andre EU lande. Det nytter for 

eksempel ikke at fremme pro-

duktionen af produkter til vore 

nære eksportmarkeder, hvis 

ikke modtagerlandene økono-

misk er i stand til at aftage vore 

produkter eller knowhow.

Autobranchen ser frem til, at 

politikerne finder en for alle 

fornuftig løsning på fremti-

dens bilafgifter. Om det skal 

være på baggrund af CO2-

udslip eller intelligent trafik-

styring, om afgifterne skal 

opkræves via vejafgifter, eller 

vi skal etablere betalingsringe 

om de store byer – det må det 

politiske flertal og de kom-

mende forhandlinger afgøre.

 En ukompliceret løsning 

vil være, at alle betaler vejafgift 

i forhold til, hvor mange liter 

brændstof man afbrænder. 

Store motorer bruger mange 

liter brændstof; det vil sige, 

at brugerne betaler en for-

holdsmæssig høj afgift, hvo-

rimod ejere af små, energirig-

tige biler betaler en lavere.

Fidusen er, at det er nemt at 

administrere i det allerede 

oprettede system for afgifts-

betaling ved tankstationerne. 

Da vi jo har lidt trange øko-

nomiske tider, så vælger 

flere sikkert at anskaffe sig 

brændstoføkonomiske biler, 

hvorved vi sparer på CO2 og 

skåner miljøet.

 Der er yderligere en fordel 

ved dette købemønster, nemlig 

den, at købes der mindre biler, 

så bliver der også mere plads 

på de allerede anlagte veje i 

Danmark.

 Herfra skal lyde, at jo 

flere vi er om at betale, desto 

mindre beløb kan vi se frem 

til at blive afkrævet, da staten 

jo under alle omstændigheder 

skal have sit provenu til dæk-

ning af omkostningerne.

DANSK AUTOGENBRUG

SØREN SONNIKSEN

DIREKTØR 

Helproffs på 
begagnade 

bildelar!Telefon 0499-49 000
V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36  www.signalen.se

Efter valget
”Autobranchen ser frem til, at politikerne finder en

for alle fornuftig løsning på fremtidens bilafgifter” 



www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192 

541 33  SKÖVDE

Nyare begagnade
originaldelar 
till din bil

MH 2010-0903 

Nya utbildningar på Recopart 

Ring 08 667 18 00 för mer information 

BASKUNSKAP  
FORDONSEL    

El steg 1 

PÅBYGGNAD 
 ELEKTRONIK  

Steg 2  
Digitalsystem 

PÅBYGGNAD  
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Steg 3  
  Hybridfordon  
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Passiv säkerhet  
AIRBAG Hantering 

 Destruktion och 
Förvaring 
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ANNONSER

När du vill värna om miljön...
Vi säljer bil- och MC-delar över hela Sverige

Volvo – Saab –  VW – MC-delar Övriga bilmärken
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INSIDE EGARA

Begagnade bildelar i Gävleborg
150.000 delar på lager & 2000 bilar till förfogande.

Vi har även nya alternativdelar och däck.

ILSBO  -  BOLLNÄS  0652-56 50 00 VXL

EGARA speech at IARC 2012
may give us as dismantlers the benefit of obtaining producers 

information in a usable format. The IARC -meeting is one of 

the occaisions where we have a chance to push our interest

EGARA feels both topics (ELV’s as well as parts) are the main 

concerns of all dismantlers. They should be controlled and 

given attention whenever possible. EGARA:s goal will always 

be to plea for getting all ELV’s at our ATF’s and to keep all spare 

parts salable always.

HENK JAN NIX

EGARA decided to give a speech again at the 2012 

International Automotive Recyclers Conference in 

Budapest (March 21-23). Two years ago, Paul Fox brought 

up a subject regarding ELV numbers, provided by the EC,  

concluding that many vehicles were missing. This problem 

is now hihglighted by the EC who are abusy finding out 

what causes the problem.

The next subject that will be brought up, will be about 

parts identification, since it gets more and more difficult 

to find out what part fits which car. The Euro 5 discussion IN
S
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Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Tel. 0612-124 20  Fax 0612-71 17 48  www.adalensbildemontering.se

Vi har demonterat krockskadade bilar sedan 

60-talet. I dagsläget demonterar vi  2000 - 2300 bilar 

per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca 

145 000 dataförda delar. Även Lastbilar, MC och 

Snöskotrar.
1

www.nygarde.se

Ekenäsvägen 7, Sundsvall

Telefon 060 53 78 90

Sundsvalls Bildemontering AB

Telefon 036-311 692 · www.pcsupport.nu

Snart i luften

fenix5fenix5

Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad
www.huvabildemontering.se

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv  0413-310 01
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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. 

AVSÄNDARE:

SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund

Karlavägen 14 A

SE-114 31  STOCKHOLM


