
Det är ingen vacker 
prognos vi ser. Inom 
de närmaste tio åren 
kommer det att finnas 
femtio procent fler bilar 
i världen jämfört med 
vad som rullar här idag. 

– Vi pratar om hela 
1,2 miljarder fordon, 
säger Toyota. Det 
betyder att dagens 
miljöarbete med sänkta 
utsläpp och minskad 
soppaförbrukning 
äts upp i ett nafs när 
länder som Indien och 
Kina blir fullt moto-
riserade. Bilindustrin 
måste alltså lägga om 
rodret och förändra 
produktionen till att bli 
mer miljövänlig.

Ett lysande exempel är japa-
nernas engelska fabrik i Bur-
naston strax utanför Birming-
ham som invigdes 1992 men 
som genomgått stora för-
ändringar under årens lopp. 
I mångt och mycket fung-
erar den här gula bilfabri-
ken á la 22 miljarder kronor 
som vilken bilfabrik som 
helst – men skenet bedrar. 
Gul fabrik? Jo, redan på pla-
neringsstadiet fick byborna 
vara med i diskussionen och 
valet blev faktiskt gult.

Om man bygger en mil-
jöfabrik så ska naturligt-
vis en äkta miljöbil tillver-
kas där och vi blir inte be-
svikna: Toyota Auris Hybrid 

har nämligen producerats 
här sedan introduktionen 
förra året. Totalt har dock 
tre miljoner bilar rullat av 
bandet sedan invigningen 
och personalstyrkan uppgår 
idag till närmare 4 000. Det 
märks speciellt i monterings-
hallarna - här kryllar det av 
folk och ibland hörs en liten 
jingel. Det handlar om att alla 
Toyotas bilfabriker är utrus-
tade med ett snöre som mon-
törerna ska dra i om de upp-
täcker något galet och pang 
bom så tvärstoppas bandet. 
Det har gått så långt att ja-
panerna skickar anställda på 

mental träning bara för att de 
ska våga dra i snöret! Över-
allt finns kärl för olika sorters 
skräp eftersom allt ska sorte-
ras och återvinnas. Avsakna-

den av robotar är ganska på-
taglig förutom i press- och 
svetshallen där de riktigt en-
formiga momenten görs. 
Genom hela produktionen 
har man gjort fantastiska be-
sparingar och även de små 
svetslopporna från robotar-
na återvinns. 

Sänkt energibehov
I Burnastonfabriken har man 
lyckats sänka energibeho-
vet med 68 procent per till-
verkad bil medan alla rest-
produkter har minskats med 
63. Användandet av orga-
niska ämnen har sänkts med 
75 procent medan vattenåt-
gången till bland annat lack-
eringen har minskat med 74. 
I egna tankar och renings-
verk tar man dessutom hand 
om regnvatten och genom 
att sätta upp 12 800 solceller 
har man lyckats skära ner el-
konsumtionen med 16 pro-
cent. ”Men det finns fort-
farande mycket att göra” 
hävdar presschefen. ”För oss 
handlar bilens framtid om att 
även förbättra relationerna 
mellan människor och miljö”. 
Toyota förser exempelvis inte 
bara en tidigare svårt arbets-
lös kommun med jobb utan 
hjälper även till med både 
skola och utbildning. Mycket 
pengar har också lagts ner på 
miljön då man har planterat 
tusentals träd runt fabriks-
området och även hjälper till 
att vårda floden Trent. Bilar 
kommer vi att ha en lång tid 
framöver och vad fordonsin-
dustrin måste tänka på är att 
inte stirra sig blinda på ut-
släpp och soppaförbrukning. 
Den stora utmaningen ligger 
i att tillverka bilarna på ett 
sådant sätt att man inte tär 
för mycket på den miljö som 
vi fått till låns! 

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG
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VÅRERBJUDANDE!
Upp till 40 000 kr rabatt

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15
Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

GOLF TSI 122

179 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1-6,2 l/100km. CO2-utsläpp 107-144g/km. Miljöklass EU5.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Golf Dark Label
179 000 kr

Skattefri 
i 5 år!

GOLF TDI 105 189 900 KR

•  5-dörrar
• 16” LM-fälgar
• Farthållare
• Multiratt läder
• Färddator

• Dimstrålkastare
• Sportstolar
• Sportchassi
• Mörktonade rutor
• CD-radio MP3

Dark Label 
paket:

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

G Ö T E B O R G – K I E L

*Priset gäller båtresa Göteborg–Kiel t/r med bil inkl frukost och 2-bäddshytt utan havsutsikt, vid 2 personer i hytten.  
  Totalpris 3710:-. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

Läs mer och boka på stenaline.se, 031-704 00 00 eller din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

fr

GÖTEBORG–KIEL 

Weekend-special
 1855:-

Checka in på vårt fl ytande hotell och koppla av i trevligt sällskap 

samtidigt som vi kör dig till golfparadiset Tyskland. Ät gott och ta 

en shoppingtur. Sov gott och vakna utvilad, redo att välja bland 

Tysklands 650 golf banor. Du bokar själv ditt boende, många golf-

anläggningar har fi na erbjudanden. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

God natt i Göteborg, 
god morgon i paradiset.

per pers* 1/3–30/6 & 1/8–28/12

Med miljön i absolut fokus

Toyotas miljöfabrik i Burnaston utanför Birmingham. Här tillverkas Toyota Auris Hybrid.


