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En fulladdad utgåva inför DEMCON 2018
Bäste kollega
Allt för många ledare i svenska branschtidningar
handlar om vädret när det är brist på ämnen.
Men den här gången kan jag inte låta bli att
skriva några rader om den varmaste sommaren
sedan mannaminne. Vädret har ju så oerhört stor
betydelse för oss svenskar då vi sannerligen inte
är bortskämda med bra väder. Man hör sällan
en spanjor prata väder. Men i år har vi haft en
kanonsommar som började redan i maj och det
var först en bit in i augusti som vi fick en släng
av traditionellt svenskt sommarväder. Men sedan
kom värmen tillbaka och just nu upplever vi lite
av en brittsommar. Med mässan DEMCON i annalkande hoppas jag naturligtvis att det varma
vädret håller i sig. Startfältet inför mässan ser bra
ut och i den här tiden hittar du all information
om mässan som du behöver och lite till. Du
som tänker besöka DEMCON vet väl om at
du kan skriva ut din entrébiljett på www.
demcon.se under rubriken Besökare och
Entrébiljetter. Även om den här utgåvan
handlar väldigt mycket om mäs�san så finns en hel del andra
godbitar. Vår redaktör Mikael
Karlsson har besökt företaget
IPE Göteborg under augusti.
IPE säljer och serverar som
bekant bland annat La
Bounty sedan 1980-talet.
Du hittar också en intressant

temaartikel om den svenska rivningsbranschen
med ett flertal korta texter om en handfull
svenska rivningsentreprenörer och bland annat
ett reportage om rivningsentreprenören BTT som
nu även satsar på vattenbilningstjänster.
För några veckor sedan besökte jag Los
Angeles och Kalifornien. Då vi även ger ut en
internationell tidning och en amerikansk tidning
i ämnena rivning, håltagning och återvinning så
besöker jag USA ganska ofta. Den här gången
var det ganska slående att det är full fart på
byggandet i alla fall i södra Kalifornien. Det
byggs bostäder, kontorshus och infrastrukturen
i form av vägar och broar repareras och byggs ut
i större grad än vad jag sett tidigare. Samtidigt
pågår ett politiskt krig mellan Trump administrationen och de amerikanska demokraterna och
det råder tydliga inre stridigheter i det
republikanska partiet. Donald Trump är
vecka efter vecka i det ena blåsvädret
efter det andra. Samtidigt som jag var
i Los Angeles gick senator John McCain
ur tiden efter en tids sjukdom,
82 år gammal. Han led av en
hjärntumör och valde själv att
avsluta sin cancerbehandling.
Att McCain var en mycket
aktad och omtyckt politiker
råder ingen tvekan om. På
alla offentliga byggnader
och även andra byggnader

Foto: Susann Rickan.
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som hotell, shoppingcenter och liknande flaggades det på halv stång under minst en vecka.
McCain ansågs som USAs bästa president trots
att han aldrig blev president. “A true American
hero”, var det allmänna omdömet om John
McCain bland republikaner som såväl demokrater. Även om vi svenskar inte är så bekväma med
hjälteepitet så imponeras jag av denne politiker
när jag läser hans biografi. Han verkade inte vara
den stridstupp som så många andra amerikanska
politiker i hans position utan arbetade för att
bygga broar mellan republikaner och demokrater
och med samverkan arbeta för ett bättre USA.
Han var öppet motståndare till Donald Trump.
McCain var en väldekorerad militär, fyrstjärnig
amiral och deltog som stridsflygare under Vietnamkriget. Han sköts dock ner vid ett anfall och
hamnade i en sjö. Under händelsen bröt McCain
båda armarna och ena benet. Han tillfångatogs
och satt som krigsfånge i fem år på det beryktade
fånglägret Hanoi Hilton. Vid hans begravning
vid Washington National Cathedral närvarade
ett stort antal politiker och delegater från den
amerikanska senaten och bland annat Barack och
Michelle Obama, George W och Laura Bush samt
Bill och Hillary Clinton. Dock inte Donald Trump!

Jan Hermansson,
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

Höstmöte, DEMCON och framtiden
Hösten är här vårt årliga höstmöte står för dörren. Den 27 september träffas vi i Upplands Väsby på Scandic

Infra City och DEMCON där vi håller mötet. Eftersom det samtidigt pågår en spännande och intressant mässa
i samma hus kommer vi att försöka ha ett effektivt möte under två timmar och i samband med lunchen. Detta
för att vi ska kunna ha tid att kolla in alla nyheter och prata med våra leverantörer.

En av de viktiga frågor vi har att behandla är våra utbildningar och krav för att vara medlem i föreningen. När

vi startade upp arbetsmiljöutbildningen RAM som webbutbildning för något är sedan var avsikten att få en gemensam kvalitetsnivå för våra anställda och eventuella underentreprenörer. Eftersom vi själva tagit fram innehållet i RAM utifrån önskemål och inspel från våra medlemmar såg vi det som en bra möjlighet att ge vår
bransch ett kvalitetsmärke. Vi kan konstatera att det finns en del frågor när det gäller RAM som vi behöver
rätas ut. Först och främst: givetvis ska vi inte sätta redan utbildad personal att göra webbutbildningen.
Men om vi som bransch ska kunna visa kunder och upphandlare att det lönar sig att välja en

branschansluten/organiserad entreprenör som tar ansvar för personal, miljö och kvalitet behöver vi ha en

kvalitetssäkring. Den ska hjälpa oss att stärka allas vår konkurrenskraft och verksamhet och bidra till att vi får
rimlig och god avkastning på vårt företagande.

Ett första steg är att kunna visa att hela föreningen följer innehållet i RAM. Därför behöver vi komma överens
om hur vi ska säkerställa att vår personal kan arbetsmiljöfrågorna och arbetar enligt de riktlinjer vi själva har

samt följer myndigheternas krav. Avsikten är också att från och med i höst ge företag som uppfyller RAM med
sin personal möjlighet att använda vår nya logotype för certifierade företag.

Kom till vårt höstmöte och gör din röst hörd. Efter mötet minglar vi, pratar med
våra leverantörer och avrundar kvällen på DEMCON-kalaset.

Hoppas vi ses den 27 september!
Anders Andersson och Håkan Karlsson

Ordförande resp vice ordförande i BFB (med underföreningarna HiB och RivoSaner)

Branschorganisationen för Byggnadsberedning

Håltagningsentreprenörerna och Riv- & saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19 • Box 5054 • 102 42 Stockholm • Tel: 08-698 58 00 • Fax: 08-698 59 00

www.byggnadsberedning.se

HTC D60 vinner Innovationspris (MIP) i samband med
World of Concrete 2018
För andra året i rad har HTC
vunnit priset “Most Innovative
Product” i kategorin ”Industry
choice”, som baseras på användarnas egna röster. I år är det den nya
stoftavkiljaren HTC D60 vunnit
utmärkelsen i klassen ”Dust Control and Accessories”. Detta följer
framgången med den nya slipmaskinserien HTC DURATIQ, som
vann samma pris föregående år.
Stoftavskiljaren HTC D60 är
speciellt konstruerad för att hantera damm vid golvslipning med
fokus på kontinuerlig drift. Den
är utrustad med många smarta
funktioner, till exempel automatisk filterrengöring, en integrerad
föravskiljare och fjärranslutning
till HTC DURATIQ slipmaskiner.

Liebherr firar första året i Eslöv med Öppet hus
Det blir Öppet Hus med minimässa i två dagar, när Liebherr
firar första året på plats i skånska
Eslöv.
I september är det precis ett
år sedan Liebherr Sverige AB
öppnade sin service- och försäljningsanläggning i Eslöv. Nu firas
etableringen med ett Öppet Husarrangemang den 14-15 september,
då även ett tiotal utrustningsleverantörer kommer att medverka.
Liebherr Sverige AB ägs av
Liebherrs tyska moderbolag och
har hand om försäljning och
service av Liebherrs entreprenadmaskiner, materialhanterare,
bandkranar och grundläggningsmaskiner i Sverige och Norge.

Liebherrs målsättning är att
stärka sin position och att ytterligare öka försäljningen av maskiner i de två länderna. Anläggningen i Eslöv är ett steg i den
riktningen och för att fira första
året hålls nu ett Öppet Hus då en
minimässa med ett tiotal utrustningsleverantörer deltar.
Anläggningen i Eslöv har säljkontor med 400 kvadratmeters
verkstadsyta anpassat för entreprenadmaskiner och materialhanterare som ägs av kunder i
södra Sverige. I samma lokaler
finns även servicekontor, samt
teknisk support för bandkranar
och grundläggningsmaskiner för
kunder i både Sverige och Norge.

SCHEMAT FÖR ARRANGEMANGET SER UT SÅ HÄR:
Fredag 14 sept. Öppet Hus 11-18.
Lördag 15 sept. Öppet Hus 10-15.
PLATS: Transportvägen 24, 241 38 Eslöv

Delete förvärvar Waterjet Karlstad

Adam ny
säljare hos Midhage
Jack Midhage AB har anställt
Adam Lövenius Gardahl som ny
säljare för norra Sverige. Han
kommer ansvara för samtliga
kundkategorier på det norra distriktet och efterträder Ulf Berg
som därmed nu går i pension.
Adam, som är 47 år och bosatt i
Östersund, har en gedigen och
mycket bred erfarenhet från
byggbranschen där han bl.a. har
varit verksam som utbildare på
byggprogrammet, operativ arbetsledare inom betonghåltagning,
snickare, markarbetare och lagbas
på stora och medelstora byggföretag. Denna bakgrund ger Adam
en stor insikt i, och förståelse för,
kundernas behov. Hans höga servicetänkande och trevliga personlighet kommer bli en stor tillgång
för Midhages kunder i deras dagliga arbete.
www.midhage.se
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Miljöserviceföretaget Delete Sweden AB köper Waterjet Karlstad
av European Hydro Demolition
AB. Företaget stärker därmed sin
närvaro i Karlstadregionen.
“Tillgänglighet och service är a
och o i vår bransch. Med fler medarbetare och utrustning i regionen
kommer vi närmare våra kunder
och kan erbjuda ännu bättre service. Vi blir starkare tillsammans”,
säger Lars-Gunnar Almryd, VD på
Delete i Sverige.
”Med köpet får vi ett starkt
fäste i Karlstad, en geografiskt
viktig placering där vi har många
av våra industrikunder. Ökade
resurser i området innebär att
vi kan erbjuda ytterligare en
nivå av service inom industriell
rengöring. Waterjet Karlstad är
ett välrenommerat företag med
professionella medarbetare. Vi
är glada att kunna välkomna
dem till Delete”, säger Lars-Gunnar Almryd.
”Det här är en bra affär för Waterjet Karlstad. Vi är oerhört glada
att vi hittat en köpare som vill
fortsätta att arbeta med vidareutveckling och tillväxt i regionen”,
säger Tomas Åberg, VD och ägare
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på säljande European Hydro Demolition AB.
“Deletes målsättning är att vara
förstahandsvalet vid val av leverantör för miljötjänster i Norden.
Förvärvet av Waterjet Karlstad är
ett strategiskt viktigt beslut som
innebär att vi nu knyter till oss
ännu fler kompetenta medarbetare som kan bidra till vår tillväxt
som ledande nordisk leverantör
av industriell rengöring. Köpet befäster också vår position i mellersta Sverige”, säger Tommi Kajasoja
CEO Delete Group Oyj.
Delete har sedan etableringen
2010 förvärvat fler än 35 företag.
Genom dessa förvärv och organisk
tillväxt i både Finland och Sverige
har företaget tagit position som
den ledande aktören i Norden
inom industriell rengöring och
rivningstjänster. Waterjet Karlstad arbetar med industriell rengöring och har i dag sina kunder
främst inom industrisektorn.
År 2017 omsatte Waterjet Karlstad 22,6 msek. Genom förvärvet
välkomnar nu Delete 12 nya medarbetare.
www.delete.se
www.waterjetentreprenad.se

Krav på säkrare
rivning, sanering
och håltagning
Larm och rapporter från kommuner pekar på att slarvet vid sanering av asbest är utbrett i Sverige.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill därför öka antalet
kontroller från Arbetsmiljöverket
och undersöka möjligheten till
skärpt lagstiftning. Branschorganisationen för byggnadsberedning,
BFB, som organiserar cirka 160 entreprenörer inom rivning, sanering
och håltagning stödjer detta och
vill se tydligare krav på företag som
utför den här typen av arbete.
“Riskerna för miljö och hälsa vid
rivning, sanering och bearbetning
av olika material är väl kända”, säger Anders Andersson, ordförande
för branschorganisationen BFB.
“Därför är det märkligt att det uppenbarligen ﬁnns ett utbrett fusk
när det gäller till exempel asbestsanering. Det ﬁnns gott om kompetenta företag i Sverige som både
har utrustning och kompetens
att göra jobbet rätt och säkert för
personal och allmänheten. Våra
medlemmar lägger mycket kraft på
att följa kollektivavtal och gällande
regelverk men köparna väljer ofta
andra alternativ för att spara några
kronor med ökade risker som följd.
Vi ser positivt på arbetsmarknadsministerns uttalande om skärpta
kontroller. Folks liv och hälsa
måste prioriteras före kortsiktiga
vinster.
BFB organiserar specialistföretag med verksamhet inom rivning,
sanering och håltagning. Totalt är
cirka 160 företag över hela landet
medlemmar i organisationen. Kännetecknande för BFB-anslutna företag är egen anställd och utbildad
personal, kollektivavtal samt regelbunden vidareutbildning av personalen i arbetsmiljö och hälsa.”
“Vi ser fram mot en förändring
inom området och välkomnar myndigheter och upphandlande företag
att ta del av vår syn på säkert arbete
vid rivning, sanering och håltagning”, avslutar Anders Andersson.
www.byggnadsberedning.se
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DAGS FÖR NY SKROTSAX?
13 Saxstorlekar
250-20000 kg
Detta exemplar
väger 2 ton

Godkända svetselektroder
för hårdpåläggning!

0303-79 94 24
www.ipegbg.com post@ipegbg.com www.facebook.com/ipegoteborg/

Innovativa säkerhetslösningar
med Komatsu Komvision
I början av året implementerades ISO5006:2017,
en ny standard för förarens synfält, tillsammans med EU-standard EN474-1 ”Anläggningsmaskiner – Säkerhet” vilket innebär att
Komatsu uppfyller kraven för ISO5006:2017.
Flertalet Komatsu-maskiner uppfyller dock redan kraven, med befintliga kamerasystem och
behöver därför inte anpassas eller uppdateras.
Den största förändringen är att nu är alla grävmaskiner standardutrustade med KomVision
säkerhetssystem.

Hybriddrift drog branschfolket till FREDHEIM MASKIN

Se mer med nya Telehandler
Sennebogens nya 355 telehandler, är stor
och stark som en hjullastare, men den har
dessutom räckvidd som en teleskoplastare.
Den höjbara hytten ger en mycket bättre
översikt vid t ex matning av lastbil eller annat högt fordon.
Räckvidden på 8,5 meter gör även att
355 slipper köra upp på lastmaterialet, vilket både sparar tid och minskar olycksrisken. Med sina kompakta mått och nerfälld hytt är framkomligheten stor i t ex
inomhusmiljöer. Maskinen är försedd med
en massiv stålram och robust teleskoparm.
Ger en maximal kraft genom Z-Kinematik,
välkänt från hjullastartekniken. Den här
maskinen är ensam på marknaden med
höjbar hytt som ger bra överblick över arbetsområdet (ögonhöjd 4,2 m). Maskinen
skophöjd erbjuder upp till 8,5 meter.
Maskinen har väldigt kompakta mått
(kortare och lägre än hjullastare) och är försedd med tre sorters styrning, fram-, 4-hjulsoch krabbstyrning. Det finns ett flertal olika
verktyg som alternativ till skopan, för flexibla arbetsuppgifter. Kraftfull reversibel fläkt
förhindrar igensättning av luftintaget och
säkerställer maximal kylning.
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Tre tunga Sverigepremiärer för Keestrack, alla
med hybriddrift, var publikmagneter hos Fredheim Maskin AS på årets upplaga av Svenska
Maskinmässan i Stockholm. Det var konkrossen H6e, käftkrossen B7e och det synnerligen
fullvuxna mobila sorterverket K8e.
“Vi hade fantastiska mässdagar på Solvalla
och är väldigt glada för alla besökare”, säger
Erik Olausson på Fredheim Maskin AS.
Mässan lockade drygt 12 700 besökare. Erfarenheterna i Fredheims Maskins monter var
att mässan än en gång lyckades att attrahera
rätt folk.
“Ja, det var verkligen rätt personer som hittade oss. Det gav oss många tillfällen att visa
våra produkter och vi slutförde även flera affärer under mässdagarna”, berättar Erik Olausson glatt.
Fredheim Maskin visade nio maskiner med
en gemensam vikt på imponerande 320 ton.
Det var krossar och sorterverk i olika utföranden, plus stackläggare. Fem av maskinerna var
med hybriddrift.
“Intresset för el- och hybridmaskiner har
blivit otroligt stort. Det visar att branschen
tydligt har valt spår till mer energieffektiva
och miljövänliga maskiner. Samma trend var
påtaglig även på mässan i övrigt. Därför är det
extra kul, både för våra kunder och oss, att
Keestrack håller sig så långt framme i dieselelektriska hybridlösningar, som också ger möjlighet att ansluta direkt till elnätet.”
Dieselelektrisk hybriddrift ger mer optimala driftsförhållanden, med bättre verkningsgrad och lägre förbrukning. Alla krossar med
hybriddrift har enkelt avflyttbart motorpaket.
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Det låter dieselmotorn jobba i en renare miljö,
med vinster i service och underhåll. Lägg därtill möjligheten till nätanslutning.
Tre års garanti och möjlighet till omgående
leverans av flera maskiner rönte också uppskattning. Fredheim Maskin har haft en stark
försäljning under årets båda första kvartal. Efter framgångsrika dagar på Svenska Maskinmässan finns det anledning att tro att denna
utveckling fortsätter.
Fredheim Maskins Sverigepremiärer på
Svenska Maskinmässan:
Keestrack H6e mobil konkross: Rejäl konkross och ett tredäcks sorteringsverk i en och
samma maskin. Avflyttbart motorpaket med
Volvo Penta. Även nätdrift. Matare på hela tolv
kubikmeter. Konkross med en krossenhet från
Sandvik, CH440. Väl tilltagen hängsikt på nio
kvadratmeter ger tre färdiga fraktioner, plus retur tillbaka i krossen. Kompakt utförande minimerar kostnaderna för transport och etablering.
Keestrack B7e ”1208” mobil käftkross:
Optimal för bergtäkter och i entreprenader
med behov av hög och pålitlig prestanda. Mataren på åtta kubikmeter matchar krossverkets
höga kapacitet. Avflyttbart motorpaket med
Volvo Penta. Även nätdrift. Totalvikt 69 ton.
Mataren kan lyftas av vid transport. Krossenhet från Sandvik CJ412 ”1208”.
Keestrack K8e mobilt sorterverk: Perfekt
för fina fraktioner i stora volymer. Extremt stor
siktyta på 12 kvadratmeter. Matare på 13 kubikmeter. Flip-flow i underdäcket. Dieselelektrisk
drift med Volvo Penta. Plug-out för exempelvis
stackläggare. Även nätdrift. Keestracker maskinövervakning.
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IPE – SPECIALISTEN PÅ
verkyg för skrothantering
Redskapsföretaget IPE Göteborg AB ligger i Stora Höga strax
norr om Göteborg. Sedan 80-talet är företaget distributör av
LaBountys sortiment av återvinningsredskap - framför allt då
skrotsaxar - i Sverige, Norge och Danmark.

I

PE levererade den första skrotsaxen till en
kund i Sverige 1986. De första leveranserna
var från den engelska tillverkaren Cleaver,
som sedan köptes upp av amerikanska La
Bounty.
Det var så göteborgsfirman blev agent för
LaBounty, som redan då och fram till idag är
världsledande på utveckling och tillverkning
av skrotsaxar med många patent i sina redskap.

MED LA BOUNTY SEDAN 1980-TALET
“Det primära för oss sedan 80-talet är fortfa-
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rande LaBountys redskap för den skandinaviska marknaden”, berättar IPE-medarbetaren
Jonas Liesén. ”Men vi har successivt breddat
sortimentet för att kunna erbjuda våra kunder
helhetslösningar för återvinningshantering”.
Sedan en kort tid tillbaka marknadsför IPE
också sikt- och krosskopor av märket Cobra
från Finland.
Alla Cobra-skopor i nya generationen kan
levereras med bultade maskinfäste både för
grävmaskin och hjullastare. De finns i storlekar
från 0,2 till 6,5 kubikmeter som standard. Och
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integrerat dammbindningssystem finns till alla
modellerna som tillval.

GRUNDAT 1983
IPE grundades av Bengt Liésen 1983, då i Göteborg och med huvudfokus på skrotsaxar.
Sedan 2009 finns lokaler och lager i det lilla
samhället Stora Höga, cirka fyra mil norr om
Göteborg.
Idag är det alltså sonen Jonas Liesén som
driver företaget vidare tillsammans med två
medarbetare, Anders Sjögren och Berndt Burgren. Och med den lilla personalstyrkan jobbar
alla tre mer eller mindre som allt i allo i firman
- försäljning, service, support, lager och reservdelar med mera.
Reservdelar och slitagedelar för hela Skandinavien lagerförs i Stora Höga.
“Vi samarbetar sedan med regionala verkstäder och utbildar servicepersonal på alla orter där våra redskap finns så att de garanterat
får den service och underhåll som krävs för att

Medarbetarna på IPE Göteborg från vänster: Anders Sjögren, Berndt Burgren och Jonas Liesén.

En La Bounty rivningsgrip på IPE-lagret i Stora
Höga färdig för leverans.

Stena Recycling är en stor kund som IPE har ett
nära samarbete med.

redskapen ska fungera på rätt sätt hela livslängden”, berättar Anders Sjögren.
Anders betonar hårt att med sådana här
mycket specialnischade redskap för riktigt tuffa applikationer och material är det jätteviktigt
att ge komplett och rätt produkt- och serviceinformation redan från början vid leverans.
Och att kunderna sedan kan få support av oss
under lång tid.

monteras på en 190-tons Liebherr bärmaskin
(en modifierad gruvmaskin). Och som trots sin
storlek har en räckvidd på cirka 17 meter.
“Saxen ska levereras i mars-april nästa år till

Det blir många mil per år i den egna servicebilen
för att täcka in alla kunder i Skandinavien.

AF Offshore Decom i Norge för att klippa ner
oljeriggar i en fjord vid Nedre Vats, strax öster
om Haugesund. Ett jätteprojekt för oss”, berättar Jonas med stolthet.
Det är som sagt fortfarande skrotsaxar som är
den stora marknaden för Stora Höga-företaget.
“Inom rivning är vi fortfarande ganska små.
Men vi har stor potential och ambitioner att
växa även där med våra rivningsgripar och betongsaxar och siktskopor framöver”, säger Jonas Liesén med tillförsikt.
LaBounty har dessutom utvecklat en pulveriserare som kompletterar rivningssortimentet och som IPE just har börjat marknadsföra.
Modellen kallas MHP och finns i två storlekar,
2000 kg och 3000 kg.

FOKUS PÅ KLIPPNING AV SKROT
Jonas Liesén berättar att fokus än idag ligger på
skrotningsindustrin. Och den största kunden
är Stena Recycling som de har ett nära samarbete med.
“Det är ju ett stort företag i branschen med
krav på att det ska gå snabbt och att verktygen
ska prestera”, säger han.
Ett annat gigantiskt projekt just nu är en
kommande leverans av förmodligen den idag
största skrotsaxen i Norge och Europa. Det
är en 20-tons LaBounty MSD9500R som ska

IPE är sedan 80-talet distributör av LaBountys sortiment av återvinningsredskap i Sverige, Norge
och Danmark.
3-2018 • Branschtidningen Professionell Demolering
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Komatsu Europe introducerar
kompakthjullastaren WA100M-8
Komatsus nya kompakthjullastare kommer
med nya och förbättrade egenskaper. Tack
vare den kraftfulla Steg IV-motorn med SCR
avgasefterbehandlingssystem, ny ergonomisk
design, standardutrustning på hög nivå och ett
stort urval av tillvalsutrustning, får kunderna
en smidig maskin med låga driftskostnader.
Komatsu WA100M-8 är en tillförlitlig och
mångsidig maskin för byggarbetsplatser, återvinningsindustrin eller inom lantbruket, utrustad med Easy Fork parallellföring, hydrauluttag med snabbkopplingar och ett stort urval
av olika redskap som tillval.
”WA100M-8 är byggd på den robusta föregångaren WA100M-7 och med många nya funktioner samt ett stort utbud av tillvalsutrustning,
öppnas ett helt nytt segment för mångsidighet.
Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra kunder en så flexibel maskin”, säger Sebastian Zienau, produktchef på Komatsu Europe.

KRAFTFULL, FLEXIBEL
OCH MÅNGSIDIG
WA100M-8 har en maskinvikt på 7200 kg och
är utrustad med en kraftfull Komatsu SAA4D94LE-3 Steg IV-motor som har en eﬀekt på 70
kW (95 hk). Motorn är optimerad för krävande
förhållanden och levererar högt vridmoment
vid låga varvtal. Maskinen är försedd med en
helautomatisk hydrostattransmission som driver på alla fyra hjulen.
Förutom hög dragkraft, lyft- och tipphöjd,
utmärkt brytkraft samt tillräckliga kraftreserver för svåra förhållanden, har WA100M-8 också en låg bränsleförbrukning. Tack vare Easy
Fork parallell-föringssystemet behöver föraren
inte korrigera pallgaﬄarnas vinkel kontinuerligt vid lastning eller lossning av gods på pall.
Motorns avgasrening består av ett integrerat DPF partikelfilter som reducerar utsläppen
av sotpartiklar och ett SCR-system med AdBlue som reducerar utsläppen av kväveoxider
(NOx) med 80%. Tack vare de låga utsläppsnivåerna är maskinen lämplig för användning i
magasin och stallbyggnader.
För ökad mångsidighet kan maskinen fås
i 40 km/h version, med ett högkapacitets-
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hydraulsystem, höjdjusterbart drag samt 3:e
och 4:e hydrauluttag baktill på maskinen som
tillval.

LÅGA DRIFTS- OCH
UNDERHÅLLSKOSTNADER
DPF partikelfiltret har ett bytesintervall på
6000 h vilket gör systemet underhållsfritt i
ca 10 år. Komatsus 1,3 m3 allroundskopa, som
har byggts om för bättre penetration, har fått
längre botten, modifierat bakstycke och gavlar
samt överfyllnadsskydd. Detta gör att skopan
är lättare att fylla, ger ökad förarkomfort och
produktivitet samt reducerar bränsleförbrukningen tack vare mindre eﬀektbehov.
KOMTRAX telematics ger full kontroll över
maskinen, support på högsta nivå och skyddar
maskinen mot felaktig och otillåten användning, samt garanterar maximal eﬀektivitet under driftstiden.

KOMFORT OCH SÄKERHET
För maximal arbetssäkerhet har maskinen låg
tyngdpunkt för bästa stabilitet under arbetet
och de kompakta måtten och den sluttande
motorhuven ger perfekt sikt runt om.
En ny högupplöst TFT-LCD ”widescreen”
monitor med pekskärmsfunktion och färgdisplay, ger föraren information på 13 olika valbara språk. Maskinen har nya förbättrade och
ergonomiska reglage med en PPC multifunktionsjoystick med manövrering av 3:e och 4:e
EPC proportionalventil som tillval. Som tillval
finns även A/C och ECSS elektronisk bomfjädringssystem för ytterligare ökad förarkomfort.

ENKELT UNDERHÅLL
Allt underhåll och service kan utföras enkelt
tack vare den fällbara förarhytten och som tillval finns en hydrauliskt fällbar hytt som förenklar underhåll och service i fält ännu mer. Motorhuven kan öppnas med vid vinkel för enkel
åtkomst under daglig tillsyn, all elektrisk utrustning sitter väl skyddad bakom en kåpa och
kylarpaketet är lättåtkomligt för rengöring. Batteri, huvudströmbrytare och reläer sitter samlat
och väl skyddade i ett lättåtkomligt fack.

Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2018

SIMEX MED
25 ÅRS UTVECKLING
Att demolera med hjälp av roterande fräshuvuden har vuxit sig starkt i takt med att
demoleringsmetoderna utvecklats. Idag
finns ett flertal tillverkare i Europa. En av
dem är italienska Simex som representeras
av Amas Svenska AB i Sverige. SIMEX har
mer än 25 års erfarenhet av att tillverka fräsar och skopor som passar de flesta bärare.
Kvalité, användarvänlighet, produktivitet
och lönsamhet för slutanvändaren är ledorden som gjort att SIMEX idag är världsledande på maskinburna fräsar. Simex produktutbud av fräsar är brett.

SIMEX ASFALTFRÄSAR
För grävmaskin och kompaktlastare. Ställbar nedsänkning. Kraftig konstruktion och
hög prestanda ger spår med raka kanter.

SIMEX FIBERFRÄS / FRÄSHJUL
FÖR SPÅRFRÄSNING
Den perfekta fräsen för användaren som
vill fräsa spår för fiber eller kablar ner i
backen. Fräsmassan återanvänds som fyllnadsmassor- sparar både tid och pengar.

SIMEX ROTATIONSFRÄS
För grävmaskiner, fungerar utmärkt att
fräsa tjäle med, kan även användas till dikesarbeten med mycket sten och kompakt
material.

ANDRA PRODUKTER FRÅN SIMEX
Simex kedjegrävare är ett flexibelt verktyg.
Man gräver sig snabbt och smidigt ner i
jordmassor och skapar fina spår. Perfekt
för kabelläggning, täckdikning, rörgravar
och dränering.
Simex nya siktskopa med justerbar slutfraktion har ett helt nytt patenterat system
som gör att man kan justera slutfraktionen
utan stillestånd. Med siktskopan kan man
sikta, sortera eller krossa och lasta materialet på lastbil i ett enda steg.
Men det är inte bara Simex som funnits
länge på marknaden. Amas själva har över
30 år i branschen och har byggt långsiktiga
relationer med entreprenörer i hela Sverige.
www.amas.se

Platinum Sponsor 2018

Från vänster till höger: Bert Heijligers, Greg Skeels,
Bart Finn och Laurent Delcher.

Caterpillar Work Tools firar jubileum med att släppa

TRE NYA
MULTIPROCESSORER

Caterpillar Work Tools firade nyligen sitt 20-årsjubileum och
markerade evenemanget genom att släppa tre nya multiprocessorer. PDs Jan Hermansson rapporterar.

P

Ds chefredaktör Jan Hermansson hade
privilegiet att besöka Caterpillar Work
Tools i Hertogenbosch, mer känt som
Den Bosch, som ligger cirka en timmes tåg
sydost om Amsterdam i Nederländerna, i mitten av juni. Besöket berodde på flera anledningar: För det första firar Caterpillar Work
Tools 20 år i sina lokaler i Den Bosch efter Caterpillars förvärv av Verachtert, den välkända
nederländska tillverkaren av rivnings-, sorterings- och återvinningsverktyg. Berömt för
sina snabbkopplingar är Verachtert fortfarande
ett välkänt namn i Nederländerna.

FULL FART I PRODUKTIONEN
Caterpillar Work Tools bjöd en komplett och
intressant presentation av anläggningen i Den
Bosch och värdar för dagen var Bert Heijligers,
Global Marketing Consultant på Caterpillar
Work Tools och Francine Shore från Caterpillar Press Relations. Dagen började med en presentation om företagets historia från början av
1950-talet, till de senaste 20 åren i Caterpillars
ägo. Verachtert startade i staden Kerkdriel,
och var i början involverad i att utveckla och
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reparera draglineskorpor. 1979 flyttade produktionen till Den Bosch, där företaget förvärvades av Caterpillar 1998. I dag sysselsätts 250
anställda. I fabriken Den Bosch tillverkars en
mängd olika skopor för grävmaskiner och hjullastare. Bucket tillverkning består nästan till
100 procent av komponenterna som tillverkas
och monteras vid fabriken.
Fabriken på Den Bosch producerar också ett
brett, omfattande sortiment av rivningsverktyg, bland annat betongsaxar, pulveriserare,
sorteringsgripar, skrotsaxar och så vidare. Caterpillars utbud av skrotgripar tillverkas också
här liksom sortimentet av olika snabbkopplingar och fästen. De flesta komponenterna för
rivningsverktygen kommer från leverantörer i
och utanför Europa men montering och testning genomförs vid fabriken i Den Bosch.
För att maximera genomströmning och
kvalitet i produktionen, använder Caterpillar
Work Tools en lane-strategi i sin tillverkning.
Lane 1 erbjuder fördefinierad konfiguration av
de mest populära modellerna, vilket garanterar snabb tillgänglighet. Lane 2 är för specifika
förkonfigurerade produkter som erbjuder kun-
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derna fler valmöjligheter. Lane 3 är för generiska produkter som är mycket konfigurerbara
och har därför med en längre ledtid. Slutligen
är Lane 4 för produkter som är konstruerade
för beställning och byggda för kundernas specifika krav.
Caterpillar Work Tools platschef, Laurent
Delcher, genomförde en rundtur i produktionsanläggningarna och nämnde att produktionen går för högvarv just nu och det
har pågått sedan en tid tillbaka. Det finns stor
efterfrågan på alla typer av verktyg, i synnerhet rivningsverktyg, där varje produkt lämnar
fabriken nästan omedelbart. ”Vi ser också att
gruvssektorn har ökat. I år uppskattar vi en ökning av omsättningen på 25% ”, säger Delcher,
och tillägger: ”För rivningsverktygen har vi sett
efterfrågan med över 40% sedan förra året, och
det verkar hålla i sig.”
Edward van Amelsfoort, som är konstruktionschef, gav en mer detaljerad presentation
över vilka typer av produkter som producerats
och för vilken typ av produktlinje (bygg- och
anläggning, tunga byggnadsarbeten, skogsbruk, industri och rivning och återvinning).
Amelsfoort nämnde också att Caterpillar
marknadsför E och B-serien samt modellerna
H25 till H180 för hydrauliska grävmaskiner
mellan 0.8 ton och 80 ton.
För närvarande sker det ganska mycket hos
Caterpillar Work Tools när det gäller nya produkter. I slutet av förra året lanserade man två
nya skrotripar, Cat GSV520 och GSV520 GC.
Vad som är helt nytt nu är de nya Cat-processorerna med utbytbara käftar avsedda för
avancerad rivningsfunktioner som ger ökad
produktivitet.

CATERPILLAR PRESENTERAR
NYA MULTI-PROCESSORER
Caterpillar Work Tools har utökat sitt sortiment av grävmaskinstillbehör med tre nya

En ny högeffektiv svetsrobot på
Caterpillar-fabriken i Den Bosch.

multiprocessorer, MP332, MP345 och MP365.
De är alla utrustade med nya funktioner som
specifikt riktar sig till användare som kräver
stora, flexibla, specialbyggda verktyg som kan
hantera praktiskt taget alla rivningsuppgifter.
Utformningen av de nya multiprocessorerna
möjliggör användning upp till sex käftsatser,
vilket ökar arbetsplatsens mångsidighet. Designen ökar också produktiviteten med de
patenterade funktionerna som ett nytt käftlåsningssystem och snabbventil. De nya modellerna är kompakta och konstruerade med ett
högt viktförhållande, vilket ger extremt stark
klipp- och krosskraft samtidigt som belastningen på bäraren minskas. Dessutom innehåller verktygskropparna som används för de
nya verktygen en kraftig rotator som gör verktygen runtomsvängande i 360°.
Vid drift, när käftarna möter motstånd, aktiveras den integrerade hydrauliska boosterventilen automatiskt. ”Speed Booster”-systemet
kombinerar ”hastighet” och ”booster”-ventilen
som möjliggör användning av en mindre cylinderdiameter, vilket nästan halverar cykeltiden
för käftens öppning och stängning. Dessutom
är stängningskraften, beroende på vilken käftsatsen som används, upp till 19% högre jämfört
med tidigare seriemodeller. Detta är en helt
unik lösning sedan det berömda NPK-boosterpatentet avslutades.

Enkelt utbytbara slitdelar.

käken. U-käften klipper ner armerad betong
i små hanterbara bitar för ytterligare krossning och återvinning, och kan användas både
i primär och sekundär rivning. TS används för
klippning av plåt i fartyg, järnvägsvagnar, tankar, lager samt andra plåtkonstruktioner.
Multi-processorerna i MP300-serien stöds
fullt ut av alla Caterpillars återförsäljare. Kunderna kan beställa delar och service för maskiner och arbetsredskap från en enda källa. Varje
verktyg stöds av ett omfattande utbud av föreoch efterförsäljningstjänster som innehåller
råd om val av verktyg, operatörsutbildning,
utrustningshantering och en rad finansierings- och försäkringslösningar. Bert Heijligers nämner att fler nyheter på rivningssidan
kan förväntas till Bauma nästa år.

De nya modellerna finns med utbytbara
käftsatser. Dessa inkluderar: betongsax(CC);
rivningssax (D); pulverisererare (P); skrotsax
(S); universal (U); och nibbler (TS). Käftsatserna är utformade för att bytas på så få som
10 minuter med endast standardverktyg.
Större modeller har ett pin-system som håller
cylinderbulten med käften för att möjliggöra
snabba, säkra käftbyten. Jämfört med tidigare
utföranden har käftsatserna färre svetsar (färre stresspunkter) och mer utbytbara slitdelar.
Många slitdelar kan enkelt och snabbt bytas
ut i fält, vilket sparar tid och kostnad för att
flytta verktyget till verkstaden för rengöring,
slipning och svetsning av nya delar på plats.
Käftkonfigurationerna D, CC och P dra fördel
av gemensamma delar. Dessutom använder CATERPILLAR RIVNINGSLÖSNING
P-käften Caterpillars intervallverktyg, medan Efter en snabb lunch fortsatte dagen med ett
D och CC använder samma retentionssystem intressant samtal med Caterpillar Global Product Manager Greg Skeels, och Global Trade
som Caterpillars jordkopplingsverktyg.
Utformningen av de nya verktygen skyddar Manager Bart Finn, som båda är baserade i Ilhydraulkomponenter och slangar, inklusive linois, USA.
Skeels påpekade att det har hänt en hel del
rotatorn. Konstruktionen gör det också möjligt att få tillgång till cylindern, vilken har en under de senaste fyra åren på Caterpillar, och
skyddad stång. Antalet smörjningspunkter har särskilt på Caterpillar Work Tools. “Vi säljer
minskat, jämfört med tidigare modeller, vilket inte bara maskiner och verktyg. Vi säljer en
förenklar rutinunderhåll, vilket bara innebär komplett lösning till rivningsentreprenören
smörjning, kontroll av slitage och byte av slit- som ökar användarens effektivitet, säkerheten
delar. Dessutom har varje käft ett nytt system och hela upplevelsen med att arbeta med all
för transport, vilket förenklar flyttning, lagring involverade delar från Caterpillar från bärare
till verktyg. Det är i den här riktningen vi vill
och positionering av käften vid utbyte.
CC-käftsatsen har utformats för att exakt fortsätta att utvecklas”, säger Skeels.
När det gäller marknaden upplever Caterklippa och riva betong- och stålbalkar och and
betong- och stålkonstruktioner samtidigt som pillar idag tillväxt över hela världen. USA och
man enkelt skär och krossar stora bitar av starkt Asien ökar kraftigt, Europa ser bra ut och exarmerad betong. D-uppsättningen används empelvis i Japan upplever man en stark tillväxt.
för primär rivning, klippning och krossning av ”Det finns stora behov i den amerikanska inhårdbetong, måttligt förstärkta strukturer och valv.
P-käften river och reducerar
betong i ett enda steg, separerar armering från betong
och reducerar betong till
mindre delar redo att återvinnas. S-käften är konstruerad för rivning av stålkonstruktioner, klippning och
minskning av metallavfallets storlek, med en nålspets
och slitageblad i överkäken
och ett korsblad med ytDiagram som visar cykeltiderna för de nya MP-käftarna.
terligare styrblad i under3-2018 • Branschtidningen Professionell Demolering
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frastrukturen, och vi förväntar oss att både federala och statliga pengar kommer att släppas
inom en snar framtid för att uppgradera och
förbättra den amerikanska infrastrukturen”,
säger Bart Finn. Både rivnings- och skrotindustrin växer i USA, och verksamheten ser bra ut
för den närmaste framtiden, kommenterade
Greg Skeels, som tillade: “Vi ser också en förändring på den amerikanska marknaden och
behovet av snabba verktygsbyten ökar och därmed behovet av snabbkopplingar, på samma
sätt som varit fallet i Europa under en längre
tid. Tidigare i USA bar en rivningsgrävmaskin
en eller maximalt två verktyg, och verktygen
byttes inte så ofta.”
Finn betonar också värdet av djupa och
nära relationer med Cat-återförsäljarna runt
om i världen. “Vi satsar mycket tid idag för att

Caterpillar Work Tools lokaler i Den Bosch.

arbeta nära våra återförsäljare och ge dem det
bästa stödet. Vi anser att detta är väldigt viktigt
för att slutanvändaren ska vara fortlöpande effektiv och lönsam.”

som i stängda eller semi-öppna versioner. Dessutom har GSH420 och GSH520 ett omdesignat
rotationssystem och har utformats för att fungera med Cat MH3022, MH3024 och MH3026
materialhanterare.

NYA SKROTGRIPAR FRÅN
CATERPILLAR WORK TOOLS

LÅNG LIVSLÄNGD

Nya Cat® GSH420 och GSH520 skrotgripar är
utvecklade för att ersätta GSH15B griparna och
har utformats för ett brett utbud av applikationer. Dessa inkluderar hantering av strimlat
skrot, såsom långa konstruktionsbalkar och bilkroppar; hantering av stenar på byggarbetsplatser; och avfall vid återvinning och överföringsstationer. Prestanda och effektivitet hos de nya
Cat griparna hjälper till att hantera avfallshantering och i synnerhet utmaningarna av ökad
miljöreglering, ökat tryck för att återvinna en
blandning av material enligt
strikta budgetar.
De nya griparna har en
horisontell placering av cylindrarna, vilket skapar en
profil som möjliggör effektiv
materialpenetration och effektiv bulkhantering. Konstruktionen ökar styrkan,
tillförlitligheten och hållbarheten hos de nya griparna,
som finns i fyra- och fembenta konfigurationer, såväl

GSH griparna är tillverkade i högkvalitativt
slagfast stål som skyddar utsatta områden,
såsom hydraulcylindrar. För ökad hållbarhet används högkvalitativa bussningar med
smörjspår och härdade stift i alla svängpunkter. Tänderna är konfigurerad med utbytbara
gjutna spetsar från ett BHN 445-555-material
som motstår slitage. Dessutom säkerställer en
solid gångjärnskonstruktion och robusta slutstoppar en lång livslängd, och omdirigering av
hydrauliska slangar i tänderna minskar slangslitaget.
Alla monteringsbeslag har ett fast stift för
att hålla konsolen i upprätt läge för att underlätta installationen. De nya GSH-griparna har
också en vanligt lyftögla på botten av huset för
ökad mångsidighet, till exempel montering av
en magnet. Den nya HR10-rotationsmotorn,
som har en ny vridbarhet, minskar väsentligt
hydraulisk restriktion genom att öka returflödesförmågan med 160% och genom att öka
den öppna flödesförmågan med 30%. Mindre
begränsning resulterar i snabbare cykler och
lägre bränsleförbränning.

Joniseringsaggregat
Jonex

INTE SOM ANDRA LUFTRENARE...
V
V
V
V
V
V

Mer mångsidig - Tar bort det så farliga
kvartsdammet...
Tar även bort mögelsporer och bakterier
Reducerar dessutom också illaluktande
ämnen, rök och gaser m.m.
Smartare - Med funktioner som timer,
varningslampor för filterbyte m.m.
Effektivare - Välj från låg till extra hög
joniseringseffekt
Väl beprövad - på marknaden i flera år
och med allt fler användare

Jonex - En kraftfull förbättrare av arbetsmiljön!
TEL: 0431-710 00 • HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD
TEL: 031-19 88 80 • MARIEHOLMSGATAN 10 • GÖTEBORG
TEL: 08-23 29 00 • S:T ANSGARS VÄG 6 • SOLNA
WEB: WWW.MIDHAGE.SE • MAIL: INFO@MIDHAGE.SE

16

Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2018

Ett glatt team, leverantör och köpare hos Conjet i Haninge.

RIVNINGSENTREPRENÖR BREDDAR MED

Vattenbilningstjänster
Att vattenbilningstekniken får allt mera fäste bland traditionella rivningsentreprenörer blir allt tydligare både hemma i Sverige och utomlands. Ett exempel på
det i Sverige är att företaget BTT Rivningsspecialisten AB i Båstad under våren
beslutade sig för att börja erbjuda vattenbilningstjänster.

E

n viktig del i BTTs satsning var att investera i vattenbilningsutrustning från Conjet, en Conjet Robot 557 med en tystgående Silent Powerpack utrustad med en 500kW
pump från Hammelmann.

“VI KOMMER ATT
STORSATSA PÅ VATTENBILNING”
PDs utsände hade förmånen att vara med när
BTT och dess anställda inspekterade nyförvärvet på plats hos Conjet i Haninge på försommaren.
“Vi tänker storsatsa på vattenbilning och
gör en hel del förändringar i bolaget förutom
att vi nu investerar i ny utrustning”, berättar
BTTs ägare och VD Arne Göransson.
Arne är en entreprenör ut i fingerspetsarna
och har varit verksam i många branscher under åren. Sedan 2015 driver han BTT Rivnings-

specialisten tillsammans med ett starkt och
kompetent team av medarbetare. Projektledare inom bolaget är Dinel Lungu som har
arbetat med rivning under de senaste 20 åren.
“Jag har stor erfarenhet från att praktiskt
arbeta med rivning, sanering, håltagning, slipning och polering av betonggolv med mera.
Det ska bli väldigt spännande att sätta sig in
i vattenbilningstekniken, även om jag numera
arbetar mer som projektledare. Vi kommer nu
att lära upp flera av våra anställda till vattenbilningsoperatörer”, berättar Dinel.
Dinel har tidigare arbetat med en rad välkända rivningsentreprenörer i Sverige, berättar han, som Lotus, Rivab, NKR med flera.

TRE NYA SÄLJARE
Satsningen som görs inom BTT består inte
bara i investering av ny vattenbilningsutrust-

ning. Man satsar naturligtvis också på den traditionella rivningen och håltagningen . Man
har kontrakterat tre nya säljare, Christoffer
Orvelind, Bengt Pålsson och Peter Windekrans, som arbetar aktivt för att hitta nya uppdrag.
Dinel berättar att man idag är sex anställda, förutom de tre säljarna, men man har en
tydlig plan på hur man vill utvecklas under de
närmaste åren både avseende personalstyrkan
och utrustningsmässigt. Man har som mål att
inom loppet av något år komma upp i cirka 15
anställda. De tre säljarna kommer främst att
jobba med vattenbilningstjänsterna men naturligtvis även med de övriga tjänsterna företaget erbjuder.
Tjänstemässigt så erbjuder BTT idag alla typer av rivningstjänster, sanering, återvinning,
marksanering, håltagning samt slipning och
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Conjets service- och utbildningsansvarige Conny Tångring under
motorhuven.

Nyckelpersoner från BTT. Från vänster säljare Peter Lindecrantz, Arne Göransson, VD och ägare, Dinel Lungu, projektansvarig, Bengt Pålsson, säljare
och Christoffer Orvelind, också säljare.

Robot 557 med sin flexibla MPA-arm.

polering av betonggolv. Och snart är man även
igång med vattenbilningen.
Vad gäller rivningsentreprenaderna jobbar
man idag i södra och mellersta Sverige. I princip arbetar man upp från Malmö till Göteborg
och längs en linje via Jönköping. Vad gäller vattenbilning som kommer man att erbjuda sina
tjänster i samma område men man kommer
också satsa starkt på Stockholmsområdet vad
gäller vattenbilning.
Utrustningsmässigt förutom den senaste
investeringen från Conjet har BTT en 50-tons
rivningsutrustad Cat-grävare och en rivningsutrustad Volvo på 30 ton. Verktygen kommer i
huvudsak från Ståhle Mining & Construction
AB. Man har också en Brokk 90 rivningsrobot
samt ett antal Bobcats. På håltagningssidan
kommer utrustningen från Pentruder och Hilti samt borrsystem från Dr Bender som säljs av
Jerneviken Maskin. Golvslipningsmaskinerna
kommer från Scanmaskin.

VARFÖR VATTENBILNING?
Dinel berättar att orsaken till at man beslutat
att börja erbjuda vattenbilningstjänster är dels
att man vill bredda sina tjänster i bolaget och
dels för att man ofta stöter på projekt där vattenbilnings skulle kunna vara en användbar
metod.
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“Vattenbilningsutrustning är dessutom ingenting som man generellt hyr in så enkelt och
att jobba med vattenbilning ställer stor krav på
kunnande inom området. Vi håller nu på med
att bygga upp en kompetens inom området på
företaget genom att utbilda vår personal”, säger Dinel.
Han berättar också att det finns en hel del
jobb att räkna på som olika typer av kajarbeten. Det finns massor av kajer i Sveriges hamnar som behöver renoveras och här ser BTT
en stor potential. Kärnkraftverket Barsebäck
ligger heller inte så långt från BTT så här finns
också en god potential för uppdrag. Sedan
finns många broar, parkeringshus med mera
i södra Sverige och Stockholmsområdet som
behöver uppdateras.

NY ROBOT FRÅN CONJET
Conjets robot Conjet 557 är en nyutvecklad
modell med en rad smarta lösningar som gör
vattenbilningsarbetet effektivare och dessutom enklare för operatören. Modellen är den
största i Conjets sortiment och den drivs med
el men finns också i en dieselvariant. Några
av fördelarna är den kraftfulla armen MPAarmen som har en vertikal räckvidd på fem
meter. Kroppen på roboten kan skjutas bakåt
upp till 400 mm för att öka stabiliteten. De
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två larvbanden kan vardera breddas upp till
350 mm. Maskinen kan dessutom förses med
en mastlösning istället för MPA-armen vid
applikationer där stor vertikal räckvidd krävs
antingen uppåt eller nedåt. Masterna kan i
princip byggas ut i det oändliga och är perfekt vid bilning av exempelvis höga damm-,
kaj- eller brosidor. Maskinen är kompakt och
konstruerad med en mycket ergonomisk design. All hydraulik ligger skyddad mot yttre
påverkan. Maskinen är enkel att serva och
reparera tack vare smidig åtkomlighet av motorrum och hydraulik. Robot 557 är utrustad
med Conjets smarta kontrollbox Conjet One,
roboten kommunicerar trådlöst med pumpen och roboten är försedd med en tydlig
och lätthanterlig display. Powerpacken som
driver pumpen är en så kallad “Silent” modell
försedd med en 500 kW pump från tyska tillverkaren Hammelmann.
“Det här är en utomordentligt kraftfull
pump som anpassats till Robot 557. En av
egenskaperna är att den kan gå ner i varvtal
och alstrar då mindre buller. Hela Powerpacken är konstruerad för att arbeta i bullerkänslig innerstadsmiljö”, berättar Johan Fahlström
som arbetar med försäljning och marknadsföring på Conjet.
www.conjet.com

Ruby Sponsor 2018

BY SCANMASKIN
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GRINDING
IN THE FAST LANE

MARKNADENS SNABBASTE OCH MEST KRAFTFULLA MASKIN

FÖR EN HELT NY SLIPUPPLEVELSE!

Scanmaskin 28 World Series - vår mest effektiva, servicevänliga och driftsäkra maskin hittills. Med ett
helgjutet maskinhus, ett nytt sätt att serva maskinen, nytt el- och kylsystem, ergonomisk design och ett nytt
verktygshuvud tar vi slipningen till en helt ny nivå.
Eller som vi valt att kalla det: Grinding in the fast lane.

Den 27-28 september i år arrangeras den sjunde upplagan av den svenska
demoleringsmässan på Infracity i Bredden norr om Stockholm. Den startades
på 1990-talet under namnet Demotech och heter sedan 2010 DEMCON.

D

EMCON är en liten men naggande god
branschmässa. Den skiljer sig mycket
från andra mässor inom byggindustri
då den främst lockar renodlade branschfolk.

EN UNIK MÄSSA OCH MÖTEPLATS
De sektorer som mässan sedan starten har fokuserat på är rivning i alla dess form, vattenbilning, betonghåltagning, sanering, återvinning
av rivningsrester, slipning och polering av betongytor, hantering av hälsovådligt byggdamm
och slam med mera. Det kanske inte är så att
entreprenörerna vallfärdar till mässan i stora

mängder men kvaliteten på de besökande är
mycket hög och det görs en hel del affärer direkt på mässgolvet.
En annan viktigt egenskap som mässan haft
sedan starten är att den vartannat år är en viktig mötesplats för branschen. I Sverige och nästan hela Norden är, det som med det samlade
namnet kallar demoleringsbranschen, som en
stor familj där nästan alla känner alla. Därför
blir DEMCON en plats där man möts, kollegor, kamrater och konkurrenter. Man utbyter
erfarenheter, snackar produkter och lösningar,
utbyter skvaller och rykten och bara umgås i

glada vänners lag. Det är lite av det fina med
DEMCON. Från arrangörshåll hoppas man
att så många som möjligt skall tas sig tid och
besöka mässan och under ett par dagar och se
vad som våra tillverkare och leverantörer tänker och planerar inför framtiden vad gäller nya
metoder, maskiner, utrustningar och verktyg.
Antalet utställare har ökat sedan mässan
startade och brukar ligga mellan 35 och 40 företag.

BRED UPPSLUTNING
Årets utgåva av DEMCON är inget undantag
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och är till och med lite större än den brukar
vara. Alla de klassiska namnen är med och även
en rad nya. Samtliga utställare hittar du i utställarlistan på följande sidor. Leverantörerna
av lätt rivningsutrustning, diamantverktyg och
betonghåltagningsutrustning är fulltaliga. Här
finns alla leverantörer med. Likaså leverantörerna av utrustning för slipning och polering
av betonggolv vilket också gäller utrustning för

22

hantering av byggdamm och slam. Glädjande
i år är att de också finns några leverantörer av
utrustning för sanering med på mässan och
dessutom helt nya namn på DEMCON. Med
är också två starka namn, OilQuick och Steelwrist, ifråga om snabbkopplingslösningar för
rivningsverktyg. Från arrangörshåll hade man
dock gärna sett att samtliga leverantörer av
hydraulhammare och rivningsverktyg ställt ut
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på mässan. Med finns dock starka namn i Bobcat, Epiroc, Darda, Demarec och Trevi Benne.
Även vattenbilningstekniken kommer att få
en framskjuten roll på mässan då både Aquajet System och Conjet ställer ut. Särskilt kul är
att det också finns några utställare som reser
från andra länder för att ställa ut. Toolgal är ett
välkänt namn och kommer från Israel. Blastrac ställer ut för att marknadsföra sitt nya bo-

Behöver du lära dig mer om kvartsdamm?
Nu har vi i samarbete med Jobsafe lanserat en utbildning i kvartsdamm.
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om utbildningen.

Vi ses på Demcon
27-28 september

Dustcontrol SE

Dustcontrol_se

Dustcontrol AB

SEKTORER OCH UTSTÄLLARE

Här följer en liten summering över vilka produktsektorer mässan innehåller och
vilka företag som säljer produkter inom de olika produktsektorerna.
RIVNINGSMASKINER
Andersen Contractor AB
Bobcat Sverige AB
Brokk AB
Husqvarna Construction Products
Nordfarm Maskin AB
OP System AB
Thovo AB
KOMPAKTLASTARE/UTLASTNING
Bobcat Sverige AB
Brokk AB
Husqvarna Construction Products
Nordfarm Maskin AB
OP System AB
Thovo AB
DIAMANTVERKTYG - HÅLTAGNING
Blastrac
BMTG
Drome AB
Epox Maskin AB
Hilti Svenska AB
Husqvarna Construction Products
Jack Midhage AB
Jerneviken Maskin AB
Levanto AB
Multibutiken i Uddevalla AB
Pentruder AB
Swedish Diamondtool Consulting, SDC
Tyrolit AB
DIAMANTVERKTYG
– SLIPNING OCH POLERING
Blastrac
BMTG
Drome AB
Epox Maskin AB
Husqvarna Construction Products
Jack Midhage AB
Jerneviken Maskin AB
Levanto AB
Multibutiken i Uddevalla AB
Scanmaskin Sverige AB
Swedish Diamondtool Consulting, SDC
Tyrolit AB
MASKINER OCH UTRUSTNINGAR
FÖR BETONGHÅLTAGNING
BMTG
Drome AB
Epox Maskin AB
Husqvarna Construction Products
Jack Midhage AB
Jerneviken Maskin AB
Levanto AB
Pentruder AB
Swedish Diamondtool Consulting, SDC
Tyrolit AB
Twilldrill AB
MASKINER FÖR SLIPNING OCH
POLERING AV BETONGGOLV
Epox Maskin AB
HTC Sweden AB
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Husqvarna Construction Products
Jack Midhage AB
Jerneviken Maskin AB
Scanmaskin Sverige AB
Tyrolit AB
HYDRAULHAMMARE,
DEMOLERINGSVERKTYG
Atlas Copco
Andersen Contractor (Trevi Benne,
Indeco)
Bobcat Sverige AB
Brokk AB
Husqvarna Construction Products
Maskinia (Epiroc)
OP System (Demarec)
HYDRAULISKA HJÄLPMEDEL
Hydraulkraft Sverige AB
VATTENBILNINGSUTRUSTNING
Aquajet Systems AB
Conjet AB
SNABBKOPPLINGAR FÖR
HYDRAULISKA RIVNINGSVERKTYG
Steelwrist AB
OilQuick AB
SANERINGSUTRUSTNING
ABT Sweden AB
Dustcontrol AB
Husqvarna Construction Products
Jack Midhage AB
Jerneviken Maskin AB
Multibutiken i Uddevalla AB
Pullman-Ermator
Saneringsspecialisten
Sila AB
LUFTRENARE, INDUSTRIDAMMSUGARE,
VATTENKANONER
Andersen Contractor AB
Dustcontrol AB
Epox Maskin AB
HTC Sweden AB
Husqvarna Construction Products
Jack Midhage AB
Jerneviken Maskin AB
Multibutiken i Uddevalla AB
Pullman-Ermator
Sila AB
BRANSCHTIDNINGAR
Anläggningsvärlden Förlag AB
Svensk Rental Tidning
PDa Magazine
PDi Magazine
Professionell Demolering
ÅTERVINNINGSKROSSAR, SIKTAR M M
Andersen Contractor AB (Gipo, Gasparin,
Arjes)
OP System AB (Rubble Master)
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lag i Sverige. Levanto, som sedan länge har ett
svenskt dotterbolag, kommer att bland annat
ställa ut sin produktlinje av borrmaskiner från
Shibuya. Helt ny som utställare är den finska
verktygstillverkaren MotoCut. Värt att nämna
är också bolaget Twilldrill från Kil, ingen utlänning kanske även om värmlänningar är
ganska exotiska. Twilldrill visar en intressant
innovation för håltagarbranschen.

VÅRA BRANSCHORGANISATIONER
Som bekant arrangeras DEMCON i samarbete med BFB, Branschorganisationen för
Byggnadsberedning där branschföreningarna
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna ingår. Båda föreningarna
kommer att hålla sina höstmöten på Infracity
i samband med DEMCON. Leveranstörernas
intresseorganisation SSDL kommer också att
hålla sitt höstmöte i samband med mässan. Inte
nog med det så inbjuder den internationella
paraplyorganisationen för håltagare, IACDS,
till workshops direkt på mässgolvet där man
hoppas samla entreprenörer från Norden. Arrangemanget är öppet för alla och kostnadsfritt.
Mer information finns på länken: http://www.
iacds.org/workshops/september2018.
Även den den europeiska branschorganisation för rivningsentreprenörer European Demolition Association, EDA ibjuder till workshops
på samma sätt som IACDS. För den som önskar närvara finns mera information på länken:
http://www.europeandemolition.org/workshops/september2018.
Två bra initiativ som rekommenderas för att
komma tillsammans och utbyta erfarenheter.
Värt att nämna är också att Branschföreningen
för Byggnadsberedning bjuder in till branschmingel klockan 17.00 den 27 september. Minglet kommer att hållas i entrén till mässan.

DEMCONKALAS MED PRISUTDELNING
På kvällen den 27 september, det vill säga första
mässdagen, klockan 19.30 börjar DEMCONkalaset i Scandic hotels Ballroom. Insläpp
startar redan klockan 19.00. Under middagen
kommer mycket att hända och är en uppskattad samling som brukar locka över 300 gäster.
Även i år är redan nu middagen ganska uppbokad. Under kvällen delas det prestigefyllda
branschutmärkelsen Det Svenska Demole-

Durable Performance

Utöka ert företags möjligheter inom håltagning. Använd samma
drivsystem med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och kablar till
din väggsåg, vajersåg och heavy duty borrmaskin.
Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad i Borlänge, i moderna
produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdigamaterialen.
Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga transmissioner och
betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för att skapa högpresterande maskiner med lång livslängd.
För mer information besök gärna vår hemsida www.pentruder.com
Ni hittar även oss på facebook: www.facebook.com/pentruder samt
Instagram: pentruder_official

Designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sweden
Tel: +46 (0)243 221155 I E-mail: info@tractive.se
www.pentruder.com

ringspriset ut. Totalt kommer priser i 12 olika
kategorier att delas ut. Middagen består i en
trerätters festmiddag. Under hela kvällen underhåller fusionbandet High Frequency. När
programmet i ballroom är färdigt brukar inte
festen sluta för det utan fortsätter ute i Scandic
hotells vinterträdgård.

UTSTÄLLARE DEMCON 2018
ABT SWEDEN AB
Stallarholmsvägen 31
124 59 Bandhagen
www.abtsweden.se
Monternummer: 4, 32, 33

HILTI SVENSKA AB		
Box 123
232 22 Arlöv
www.hilti.se
Monternummer: U07, U09A

PENTRUDER AB		
Gjutaregatan 54
781 70 Borlänge
www.pentruder.com
Monternummer: 41

ANDERSEN CONTRACTOR AB
Box 41
749 06 Örsundsbro
www.andersencontractor.se
Monternummer: 29

HTC SWEDEN AB		
Box 69
614 22 Söderköping
www.htc-floorsystems.com
Monternummer: 16

PLANT & EQUIPMENT MAGAZINE
Middle East Strategic Advertising
P.O. Box 71530, Dubai, UAE
www.plantandequipment.com
Entré

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN
FÖRLAGS AB
Granitvägen 5
747 31 Alunda
www.anlaggningsvarlden.se
Monternummer: 44

HUSQVARNA
CONSTRUCTION PRODUCTS
433 81 Partille
www.husqvarnacp.se
Monternummer: 37, 38, U03, U04

PROFESSIONELL DEMOLERING,
TIDNING
Box 786
191 27 Sollentuna
www.professionelldemolering.se
Entré

AQUAJET SYSTEMS AB
Brunnsvägen 15
574 53 Holsbybrunn
www.aquajet.se
Monternummer: 20
ATLAS COPCO SVERIGE AB
Sickla Industriväg 19
131 54 Nacka
www.atlascopco.se
Monternummer: U11

Paneldiskussioner på DEMCON
arrangerade av IACDS och EDA
I samband med mässan DEMCON kommer
den europeisk branschorganistionen för rivare
EDA och den internationella organsiationen
för håltagare, IACDS arrangera paneldiskussioner eller så kallade “workshops” i samarbete
med Branschorganistionen för Byggnadsberedning, BFB.
IACDS workshop för håltagare hålls torsdagen den 27 september klockan 10.30 till 12.00.
EDAs workshop för rivare hålls fredagen den
28 september klockan 10.30 till 12.00. Båda
samlingarna kommer hållas i anslutning till
entrén till mässan.
Det är helt kostnadsfritt att delta vid paneldiskussionerna och det går att komma oanmäld. Men för att få en uppfattning om hur
många som kommer vill arrangörerna att deltagare helst anmäler sitt intresse på respektive
branschorganisations hemsida.
Registrering för IACDS workshop hittas på
länken: http://www.iacds.org/workshops/
september2018
Registrering för EDAs workshop sker på
länken:
http://www.europeandemolition.
org/workshops/september2018
Det går också bra att gå via hemsidorna
www.demcon.se och www.professionelldemolerings.se startsidor och klicka på respektive
bannrar för att klicka sig vidare till registreringen.
Moderator för de båda samlingarna är
IACDS och EDAs sekreterare José Blanco. Närvarar gör också representanter från BFB.

BLASTRAC SVERIGE AB
Stig Fredriksson
Sales Director Blastrac Nordic
Mobile: +46 (0)760 20 21 23
stig.fredriksson@blastrac.se
Monternummer: 42
BMTG			
Gąsawy Rządowe 116,
26-502 Jastrząb,
Polen
www.bmtg.eu
Monternummer: 12
BOBCAT SVERIGE AB
Åvägen 2
232 91 Arlöv
www.bobcat.se
Monternummer: 17, U09B
BROKK AB
Box 730
931 27 Skellefteå
www.brokk.com
Monternummer: 21
CONJET AB
Anläggarvägen 14
136 44 Handen
www.conjet.se
Monternummer: 30
DROME AB
Växtorpsvägen 6
514 61 Dalstorp
www.drome.se
Monternummer: 18
DUSTCONTROL AB		
Kumla Gårdsväg 14
145 63 Norsborg
www.dustcontrol.se
Monternummer: 26
EPOX MASKIN AB		
Box 6060
192 06 Sollentuna
www.epox.se
Monternummer: 15

HYDRAULKRAFT SVERIGE AB
Lilla Hantverksgatan 7
434 42 Kungsbacka
www.hydraulkraft.se
Monternummer: 43
JACK MIDHAGE AB			
Box 1070
269 21 Båstad
www.midhage.se
Monternummer: 22, 23, 24

PULLMAN ERMATOR		
433 81 Partille
www.pullman-ermator.se
Monternummer: 39
SANERINGSSPECIALISTEN
Revingevägen 16
247 31 Södra Sandby
www.saneringsspecialisten.se
Monternummer: 13

JERNEVIKEN MASKIN AB		
SCANMASKIN SVERIGE AB
Tagenevägen 1
Box 187
422 59 Hisings-Backa
437 22 Lindome
www.jerneviken.se
www.scanmaskin.se
Monternummer: 35
SILA AB			
LEVANTO DIAMOND TOOLS AB		 Grimnäsvägen 166
Västbergavägen 24B
843 94 Grimnäs
126 30 Hägersten
www.silaproducts.se
www.levanto.se
Monternummer: 11
Monternummer: U08
STEELWRIST AB		
MASKINIA AB			
Bäckvägen 18
Nyckelgatan 2-6
192 54 Sollentuna
589 41 Linköping
www.steelwrist.se
www.maskinia.se, www.epiroc.se
Monternummer: 31
Monternummer: 9
SWEDISH DIAMONDTOOL
MOTOCUT LTD			
CONSULTING AB
Koivunoksa 7
Skarpskyttevägen 6
04200 Kerava, Finland
713 32 Nora
Monternummer: 7
www.sdcab.se
Monternummer: 40
MULTIBUTIKEN I UDDEVALLA AB		
Box 751
SVENSK RENTAL TIDNING
451 26 Uddevalla
Box 786
www.multibutiken.se
191 27 Sollentuna
Monternummer: 10
www.svenskrental.se
Entré
NORDFARM MASKIN AB		
Box 631
THOVO AB			
601 14 Norrköping
Torredsvägen 92
www.nordfarm.se
429 34 Kullavik
Monternummer: 36
www.thovo.se
Monternummer: 14
OILQUICK AB
		
Box 1055
TOOLGAL INDUSTRIAL
824 12 Hudiksvall
DIAMOND LTD		
www.oilquick.se
Degania ´A´ 1512000
Monternummer: 27
Israel
www.toolgal.com
OP SYSTEM AB			
Monternummer: 7
Årupsvägen 26
268 73 Billeberga
TWILLDRILL AB
www.opsystem.se
Montörsgatan 4
Monternummer: 28
665 33 Kil
Monternummer: 45
PDi MAGAZINE		
Box 786
TYROLIT AB		
191 27 Sollentuna
Box 533
www.pdworld.com
183 25 Täby
Entré
www.tyrolit.se
Monternummer: 25
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DEMCONS VÄRDEFULLA SPONSORER
Även årets utgåva av DEMCON sponsras av ett antal aktörer på
den svenska demoleringsbranschen. Mässan huvudsponsor på
den högsta nivån, Diamant, är företaget SDC, Swedish Diamondtool Consulting AB med huvudkontor i Nora. Platinumnivån innehas som vanligt av Husqvarna Construction Products. Nästa nivå
är Ruby som hålls av Pentruder AB. Guldsponsor för mässan är
Tyrolit och de båda silvernivåsponsorerna är Drome AB och Jack

Midhage AB. Mässans partners är, som nämnts, BFB, Branschorganisationen för Byggnadsberedning samt även IACDS och EDA.
Officiell tidning för DEMCON är förstås Professionell Demolering
med stöd av systertidningarna Sven Rental Tidning, PDi Magazine
och PDa Magazine. DEMCONs arrangör SCOP AB vill rikta ett särskilt tack till mässan sponsorer och BFB för deras stöd och support av mässan, nu och under åren som gått.

BESÖK OSS
PÅ DEMCON
Massor av nyheter för håltagare
serveras tillsammans med gott tugg
och rykande färsk håltagarkatalog
PS. Följ oss gärna på Instagram och Facebook om du vill ha koll på kommande nyheter ifrån oss
TEL: 0431-710 00 • HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD
TEL: 031-19 88 80 • MARIEHOLMSGATAN 10 • GÖTEBORG
TEL: 08-23 29 00 • S:T ANSGARS VÄG 6 • SOLNA
WEB: WWW.MIDHAGE.SE • MAIL: INFO@MIDHAGE.SE
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27-28 september 2018
Inframässan, InfraCity
Exhibition Centre
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ON 2018

HUS - Indoor/Outdoor
Container för avfall

Container för betong
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HUSQVARNA

HUSQVARNA
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HYBLASTRAC DRAULKRAFT

PENTRUDER

SDC

MATOR

42

EPOX MASKIN

9x3=27m2

ATLAS
U11 COPCO
7x2=14m2
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14B
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11
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TOOLGAL
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Fyra nya robotar från

BROKK OCH SMARTCONCEPT
I PD 2 presenterades Brokks fyra nya och intressanta modeller. För att
vara helt säkra på att ingen missat det kommer här en sammanfattning
och repetition. Nyheterna kan naturligtvis beskådas på DEMCON.
De fyra nya modellerna består av den starka
och lätta Brokk 170, den kraftfulla och flexibla
Brokk 200, den mångsidiga och toppresterande Brokk 300 och den miljövänliga, dieseldrivna Brokk 520D.
Nya Brokk 170 ersätter Brokk 160 i produktserien. Den tar det bästa från Brokk 160
och har dessutom ett komplett Brokk SmartConcept – kraften hos SmartPower, tillförlitligheten hos SmartDesign, ergonomin och
produktiviteten hos SmartRemote – som gör
Brokk 170 till den fulländade rivningsmaskinen för byggbranschen. Med en 24 kW SmartPowerTM elektronik ger den här lätta maskinen 15 % mer rivningskraft än föregångaren.
Den utvecklar en imponerande slagkraft
med den nya hammaren Brokk BHB 205 och
brutal klippkraft med den nya betongsaxen
Darda CC440. Den har ändå behållit samma
kompakta fysiska mått som Brokk 160, och

32

de många redskapen passar lika bra till båda
modellerna.
Den helt nya Brokk 200 definierar en ny
viktklass för rivningsrobotar som fyller gapet
mellan Brokk 170 och Brokk 300. Och det gör
den genom att klämma in kraften hos en 3 100
kg Brokk 280 i ett behändigt paket på bara 2 100
kg. Den här maskinen på 27,5 kW kan bära redskap som är en viktklass högre än sin storlek,
och den har hydraulkraften för att klara av det.
Till skillnad mot sitt mindre syskon Brokk 170
är Brokk 200 försedd med den nya hammaren
Brokk BHB 305 som ger 40 % större slagkraft
och den nya kraftfullare Darda CC480.
Helt nya Brokk 300 är ett imponerande
exempel på hur snabbt Brokks rivningsrobotar utvecklas för att tillgodose branschens allt
högre krav. Brokk 300 ersätter den relativt nya
Brokk 280-modellen och är utrustad med den
mer kraftfulla Brokk BHB 455-hammaren som

Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2018

ger 40 % större slagkraft. Försedd med den nya
generationen av Brokk SmartPower-tekniken
ökar effekten till 37 kW, vilket ger det hydraulflöde och tryck som krävs för att maskinen effektivt ska kunna driva sina tyngre och kraftfullare redskap.
Sist men inte minst sätter Brokk 520D en ny
standard för dieseldrivna rivningsrobotar, med
en större hydraulhammare som ger 40 % mer
slagkraft än Brokk 400D, som den ersätter.
Den miljövänliga 5-tonnaren kan fås med två
olika dieselmotorer: antingen en steg 4/Tier
4 Final Kohler-motor som uppfyller de nya
utsläppsstandarderna i EU och Nordamerika,
eller en Kubota-motor för övriga världen.
Den nya Brokk 520D är lite tyngre och längre än föregångaren Brokk 400D, med en större
BHB 705-hammare och 250 mm längre arbetsräckvidd. Tack vare robustare armsystem och
ökad hydraulkraft kan Brokk 520D använda

de tyngre och kraftfullare redskap som redan
finns för Brokk 500 som släpptes förra året.
Som kronan på verket är Brokk 520D också
försedd med de smarta förbättringarna Brokk
SmartDesign som underlättar det dagliga underhållet och ger mer drifttid.

att maskinerna kan arbeta utan avbrott även
under de mest krävande och varma förhållanden. Brokk SmartPower bygger på en unik
egenutvecklad teknisk plattform och ett helt
omgjort elsystem.

BROKK SMARTCONCEPT

De nya Brokk-modellerna har fått många
smarta konstruktionsförbättringar som ger
mer drifttid, förlänger maskinernas livslängd
och underlättar operatörens dagliga underhållsrutiner. Alla smörjställen är lätt åtkomliga
från utsidan, och dagligt och veckovis underhåll kan utföras utan att ta av några kåpor.
Den bakomliggande tanken är att det bästa
förebyggande underhållet är det som faktiskt
blir av, och då måste det vara enkelt.
Dessutom är den övergripande konstruktionen förstärkt och servicevänlig, med maskinkåpor i härdat stål, särskilt skydd för de
kraftfulla LED-strålkastarna och hydraulslangar som är lätta att komma åt och byta ut
direkt på fältet om de skulle skadas. Det finns
praktiska designfinesser överallt på Brokkmaskinerna.

I Brokk SmartConcept ingår tre delar. Med
den nya generationens Brokk SmartPower introducerar företaget ett unikt och intelligent
kraftsystem specifikt utformat för rivningsrobotar. Systemet kombinerar ökad kraft genom
ett smart styrsystem och en robust elektronik
som maximerar produktionen och minimerar stilleståndstiden. Den nya elektroniken
maximerar kraftpaketens hydrauliska uteffekt
samtidigt som tillförlitligheten ökar. Brokk
260, Brokk´s tidigare 3,5-tons flaggskepp, genererade t.ex. en konstant effekt på 22 kW.
Med nästa generation av modellen, Brokk 280
med SmartPower, höjdes effekten till mer än
27 kW. Den nylanserade Brokk 300 med den
nya generationens SmartPower utvecklar hela
37 kW, vilket innebär att roboten effektivt kan
driva större hydraulhammare på en bärare av
i stort sett samma storlek som föregångaren.
Den integrerade programvaran för krafthantering övervakar dessutom systemet och justerar
det utifrån rådande förhållanden. Det innebär

BROKK SMARTDESIGN

BROKK SMARTREMOTE
Med över 40 års erfarenhet av att bygga fjärrstyrda rivningsmaskiner är Brokk branschledande när det gäller att utveckla ergonomiska,

bärbara manöverlådor med produktiviteten i
fokus. I Brokks patenterade lösning används
ett brett och justerbart bälte för att bekvämt
hålla den bärbara manöverlådan runt operatörens midja. De korta styrspakarna gör dessutom att operatören kan stödja armarna på manöverlådan. Detta placerar vikten där den hör
hemma ergonomiskt, på höfterna i stället för
på axlar och överkropp. Själva manöverlådan
är också helt och hållet utformad för maximal
operatörsproduktivitet. Intuitiva manöverdon
gör att operatören kan styra maskinen utan
att titta på displayen. De bästa operatörerna
blir ett med sina robotar och manövrerar dem
snabbt och smidigt över hela arbetsplatsen.
Och den professionella radiotekniken, med
frekvenshoppning, har exceptionell tillgänglighet och ett arbetsområde på upp till 300 meter. Anslutningen sker snabbt, är störningstålig
och mycket tillförlitlig.
Allt som allt innebär det nya SmartConcept
från Brokk en mängd konkreta förbättringar av
ett redan världsledande sortiment rivningsrobotar: ökad effekt, robusta, specialdesignade
komponenter för längre livslängd, designförbättringar som ökar operatörernas komfort
och effektivitet samt ett ergonomiskt och intuitivt styrsystem som gör det mycket enkelt
att manövrera maskinen.
www.brokk.com

Doppstadt visar framtidens
kross på unik Europaturné
Doppstadts nya flaggskepp, krossen Inventhor
type 9 är en helt ny generation grovkrossar
med en kapacitet som sätter en ny standard
i branschen. Detta har föranlett en unik roadshow runt Europa, där man besökt England,
Frankrike, Tyskland, Italien och Holland. Den
16 och 17 augusti var det Skandinaviens tur och
OP system stod som värd då Doppstadt och
Inventhor kom till Norrecco A/S återvinningsanläggning i Köpenhamn.
Intresset var stort när tillresta kunder och
OP-personal från Danmark, Sverige, Norge,
och Finland samlades i Doppstadts mobila
konferensanläggning. Här inleddes med lite
teoretisk genomgång av Inventhor Type 9.
Som namnet antyder, är maskinen en riktig
innovation där allt från drivsystem till design,
samt ett flexibelt valsbytessystem har utformats med siktet inställt på framtidens behov.
Maskinen har en ny patenterad drivning av
valsen, med bland annat variabel hastighet,
reversering och ”self-cleaning mode” under
gång.
Teori följdes av en omfattande demokörning där Inventhor tog sig an utmaningar i
olika material. Först krossning av olika slags
plaströr, (bland annat för kabeldragning av
fiber m m). Här kunde man direkt se hur ro-

torhastigheten automatiskt justeras efter
materialet och matningen, vilket gör att motorn alltid arbetar på optimalt varvtal. Denna
variabla hastighet ger även en bättre, jämnare
slutprodukt.
Därefter kördes järnvägsslipers och besökaren fick se exempel på hur Inventhor autostoppar och reverserar vid material-overload.
Dessutom startar och stoppar den med full last
utan problem.
Trädgårdsavfall/grot var såklart heller ingen
match. De släta och branta sidorna i inmatningsfickan och det uppfällbara matarbordet
bidrar till en hög inmatningskapacitet och
maximal genomströmning. Efter en lunchpaus
med goda danska smørrebrød, kunde alla ta en
närmare titt på och i maskinen. Doppstadts
kunniga personal visade motorrummets nya
lätta plexiglasluckor som öppnas uppåt, samt

den utfällbara sidan som ger god tillgänglighet till kam och vals för rengöring, service och
verktygsbyte. Här kunde man också se varför
maskinen har en så låg bullernivå. Ljudisolerande material på flera strategiska ställen.
Nästa körning blev blandade rivningssopor,
samt ett slags kassetter med långa plast- och
pappersband, allt för att utmana maskinen lite
extra. Här fick man prov på valsens reversering
med ”Self cleaning mode” under drift för att
undvika ”wrap-around” som ofta uppstår med
denna typ av material. Avslutningsvis krossades returvirke med matning av två stycken materialhanterare, för att visa maskinens styrka
och höga kapacitet (med låg bränsleförbrukning) Doppstadts Inventhor type 9 är produkten av mer än 5 års utveckling och testning. En
kombination av intelligens, kraft, samt Doppstadts 50 åriga branscherfarenhet.
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MIDHAGE LANSERAR
slamfilterpressar för vattenrening
Kraven på att inte släppa ut slamvatten vid betongarbeten blir allt hårdare och miljöriktiga
lösningar efterfrågas allt mer. En slamfilterpress renar vattnet och samlar slammet i kakor

som sedan, i de flesta fall, kan slängas direkt i
containern. Det renade vattnet kan ledas tillbaka och återanvändas i arbetet vilket förstås
kraftigt minskar vattenförbrukningen.

Efter att ha studerat olika tillverkares lösningar har Jack Midhage AB funnit slamfilterpressarna från Lissmac, Tyskland, var de som
erbjuder högst driftsäkerhet och bäst kapacitet
för sin storlek och man lanserar nu två modeller,
SFA 400 och SFA 900 med en reningskapacitet
på 480 respektive 900 liter/timme. Utrustningarna, som drivs helt av tryckluft, är kompakta
och lätta att transportera. Den lilla modellen
är en smidig och mobil filterpress lämplig för
mindre håltagningsarbeten. Utrustningen har
låg vikt och kan enkelt flyttas trappor med steghöjd upp till 22 cm. Den stora modellen, SFA
900, har marknadens högsta reningskapacitet i
sin storleksklass och är avsedd för stationär eller mobil användning vid större arbeten. Båda
filterpressarna visas på Demcon.
www.midhage.se

BOCKAR OCH BALKAR I ALUMINIUM FÖR TUNGA LYFT
Vid håltagning och rivning behövs det ofta
hjälp vid tunga lyft och då kan bockar och
balkar vara nödvändiga tillbehör. Produkterna har ingått i Midhages sortiment under
några år men i samband med att man byter
tillverkare så presenterar man nu ett förbättrat program.
Bockarna och balkarna är CE-märkta och

bakom den nya lanseringen ligger ett omfattande utvecklingsarbete. ”Det är ju en
självklarhet att alla produkter ska vara CEmärkta”, säger Joakim Lindfors som är produktansvarig på Midhage. ”CE-märkningen
är rätt omfattande och krånglig att genomföra då det är mycket som skall dokumenteras
och riskbedömas men detta arbete resulte-

EDA ORGANISERAR EN
“Think tank” i
“Utrustning för rivning”

EDAs möte kommer att hållas 11 oktober, 2018,
i Bryssel, Belgien, och är öppet för hela branschen. European Demolition Association, EDA
organiserar mötet i samarbete med kommittén
för European Construction Equipment, CECE.
Detta är den tredje upplagan efter “Think
tanken” om ”Återvinning och slutförbrukning
av byggprodukter ”, som hölls 2014 och mötet,
“De kommande tio åren” som hölls i 2016. Evenemanget, som kommer att bestå av två olika
workshops kommer att äga rum hos det belgiska demoltionsförbundet, CASO.
Registreringen är kostnadsfri men det är
obligatorisk att fylla i formuläret som publiceras i följande länk:
www.europeandemolition.org/thinktank/october2018
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rade också i att vi utvecklade och förbättrade
en del detaljer på produkterna.”
Bockarna levereras pulverlackade i standardhöjderna 1600 mm eller 2200 mm. Bockarna kan även fås i lägre eller högre höjd med
lite extra leveranstid. Balken kan fås i önskad
längd från 2 till 7 m.
www.midhage.se

Stort och
smått, tungt
och lätt.
Delete är ett fullserviceföretag som utför totalåtaganden inom rivning
och sanering.
• tung rivning
• lätt rivning
• håltagning & sågning
• asbestsanering
rivning | industrisanering | sanering
Telefon: 010-484 84 00
E-post: info@delete.se
Webb: delete.se

Följ oss på Facebook och
Instagram för senaste nytt

”PC390HRD-11 ÄR EN PRISVINNARE MED
6 OLIKA KONFIGURATIONER OCH UNIK DISPLAY”
HJULLASTARE Vikt: 5-220 ton • BANDGRÄVARE Vikt: 1,7-205 ton
HJULGRÄVARE Vikt: 14,5-18 ton • BANDSCHAKTARE Vikt: 9-110 ton
DUMPRAR Lastkapacitet: 30-40 ton
KOMATSU PC390HRD-11
• 6 olika konfigurationer,
med räckvidd;
höjd på upp till 26 meter
och längd framåt upp till
15 meter
• Verktygsvikt från
2500-4000 kg beroende
på konfiguration
• Enastående övervakningssystem i displayen
KOMATSUFÖRSÄLJNING GRÄVARE UPP
TILL 9 TON, HJULASTARE UPP TILL 15 TON:
DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE HITTAR DU PÅ: WWW.SODHAAK.SE
KOMATSUFÖRSÄLJNING TUNG ENTREPRENAD:
DIN LOKALA SÄLJARE FÖR TUNG ENTREPRENAD HITTAR DU PÅ:
SODHAAK.SE/KOMATSU

Arbeta smartare med
svenska originalstativ

Möts oss på
EntreprenadLIVE
monter 708.

Eliminerar tunga lyft
Högkvalitativa material
Precisionstillverkade

hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

DOPPSTADT lanserar Inventhor type 9

Framtidens kross är här, enligt OP System.
Doppstadt har utvecklat en helt ny generation
grovkrossar med en kapacitet som sätter en ny
standard i branschen.
Inventhor Type 9 är, som namnet antyder,
en innovation där allt från drivsystemet till designen och det flexibla valsbytessystemet har
utformats med siktet inställt på framtidens
behov.
Inventhor har en helt ny patenterad drivning av valsen, med bland annat variabel hastighet, reversering och ”self-cleaning mode”
under gång. Kapaciteten är över 30% högre än
nuvarande DW-serien.

Maskinen har en ny patenterad drivning av
valsen, med variabel hastighet samt reverserbar vals med ”Self cleaning mode” under drift.
Även utmatningen har fåt en ny design med
7–12 meter långt utmatningsband.
Maskinen erbjuder en hög kapacitet och låg
bränsleförbrukning samt låg bullernivå. Släta
och branta sidor i inmatningsfickan, samt ett
uppfällbart matarbord ger stor inmatningskapacitet. De valsalternativ som finns är S, M, L,
XL (145, 125, 42, 28 tänder).
MTU Euromot IV/förberedd för V. Utfällbar
sida vilket ger enkel åtkomst till kam och vals.
Maskinen har ett servicevänligt motorrum.

KEESTRACK K8E

mobil hybridvärsting för fina fraktioner
Det mobila sorterverket Keestrack K8e är alltigenom konstruerat för att klara siktning av fina
fraktioner. Siktytan är på hela tolv kvadratmeter. Underdäcket använder flip-flow-teknik,
som ger renare siktning av krävande massor.
Sorterverket har dieselelektrisk hybriddrift,
som hämtar kraften antingen från sorterverkets Volvo Penta eller direkt från elnätet.
Keestrack K8e är det största mobila sorterverket på marknaden. Sett till sorterverken
från Keestrack är K8e ca 30 procent större än
närmaste mindre modell.
“Sorterverket säkerställer hög produktion
vid siktning av finare material, exempelvis
kalksten och alla förekommande asfalts- och
betongfraktioner”, förklarar Erik Olausson på
Fredheim Maskin AS.
Det är inte bara sikten på 2x6 meter som är
extremt väl tilltagen. Detsamma gäller mataren, som är på hela 13 kubikmeter. Sidobanden
till fin- och mellanfraktionerna är 1 200 millimeter breda.

En plug-out-anslutning på 400 volt gör det
enkelt att försörja exempelvis en stackläggare
med el från sorterverket. Dieselmotorn från
Volvo Penta är kompatibel med HVO. För extra
trygghet erbjuds sorterverket med tre års garanti.
Keestrack K8e levereras med maskinövervakningssystemet Keestrack-er. Systemet gör
det lättare att planera in förebyggande underhåll, likaså att tidigt få signaler om och åtgärda
eventuella störningar.
“Samma system används för att ge uppgifter om drifttider, inställningar, aktuell position, produktionsvolymer med mera. Det gör
det enkelt att följa och optimera produktionen”, förklarar Erik Olausson.
I transportläge mäter sorterverket 3,60 meter i höjd, 3,20 meter i bredd och 15,5 meter i
längd. Transportvikten är, beroende på utrustning, 45–50 ton.
Sveriges första Keestrack K8e levererades
till kund direkt efter Svenska Maskinmässan
vid månadsskiftet maj–juni.

Revolutionerande
stackläggare
Det finns goda skäl till att den nya 21-meters
stackläggaren från Telestack har tillägget
Revolution i modellbeteckningen. Utrustad med både svängkrans och larver flyttas
Telestack TC621REV Revolution snabbt till
rätt position. Därmed har det blivit enklare
än någonsin att skapa lagringseffektiva solfjäderformade upplag0.
Med Telestack TC621REV Revolution
har tillverkaren anammat en idé från generalagenten Fredheim Maskin, nämligen
att förse en larvburen stackläggare med en
svängkrans.
“Nu räcker det med några tryck på fjärrkontrollen för att hamna rätt i både placering och vinkel”, berättar Erik Olausson på
Fredheim Maskin AS.
Rörelsefriheten maximeras av att stackläggaren enkelt kan flyttas fram och tillbaka,
parallellt, krabbstyrt eller i form av solfjäder.
Världspremiären för den revolutionerande stackläggaren var på brittiska mässan
Hillhead i Storbritannien i slutet av juni.
Norden-premiären skedde på Entreprenad
Live i Göteborg.
Stackläggarens 21 meter ger en högsta
upplagshöjd på 11 meter. Transportbandet är 1,05 meter brett. Fraktionerna kan
vara från nollmaterial och upp till 250 millimeter. I transportläge har stackläggaren
en längd på 12,08 meter och en bredd på 3
meter. Transporthöjden är 3,34 meter. Totalvikten är 14,33 ton.
Kapaciteten uppgår, beroende på material och andra förutsättningar, till 600 ton
per timme. Upplagskapaciteten stiger kraftigt då stackarna placeras solfjäderformat.
Endast en stack ger möjlighet till cirka 2 150
ton. Med en solfjäderlik fördelning på 90
grader ökar upplagskapaciteten till cirka 8
000 ton, för att bli hela 18 000 ton vid spridning på hela 270 grader.
Telestack TC621REV Revolution levereras med dieselhydraulisk eller elektrisk
drift, alternativt hybriddrift. Den finns leveransklar, till både försäljning och uthyrning,
hos Fredheim Maskin AS.
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TEMA: NYA DEMOLERINGSVERKTYG

Mera kraftfullt och snabbare
I årets tema om nya demoleringsverktyg finns en del godbitar från Epiroc,
NPK genom Semab och världens största betongsax från Trevi Benne genom
Andersen Contractor.

D

et står aldrig helt stilla vad gäller utveckling av nya verktyg för rivning och
återvinning. Kontinuerligt utvecklas
branschen och metoderna förfinas. Under de
senaste tolv månaderna har tre varumärken på
den svenska marknaden lanserat nyheter.

EPIROC
Den stora nyheten i sig är kanske att ett antal
produktlinjer inom Atlas Copco brutits loss
oh bildat det nya börsnoterade bolaget Epiroc.
En av de produktlinjer som brutits loss är just
hydraulhammarna och de övriga hydrauliska
verktygen för rivning och återvinning. Det
finns mycket att skriva om Atlas Copco och
numera Epiroc och företagets långa historia
av utveckling av verktyg för rivning. Och under åren i den här tidning har vi också skrivit
spaltmetrar om tillverkaren som exempelvis
att man 1963 patenterade de absolut första
hydraulhammaren, men då hette den Krupp,
en tysk tillverkare som Atlas Copco förvärvade
på 1990-talet. Ungefär samtidigt som Krupp
utvecklade även franska tillverkaren Monta-

40

bert sin första hydraulhammare. Men i den här
temaartikeln handlar det inte om hammare
utan andra rivninsgverktyg som betongsaxar,
pulveriserare, sorteringsgripar med mera.
Inom denna sektor har Epiroc ett brett sortiment. För drygt tolv månader sedan, och som
vi redan skrivit om i tidningen, lanserade dåvarande Atlas Copco flera nya modeller inom
som CB-serie. I produktserien, där CB står
för Concrete Busters, lanserade man CB350,
CB750 och CB950. Tidigare fanns endast modellen CB2500. Men i februari lanserade man
också två nya kombinationssaxar i serien CC
(Combi Cutters). Modellerna heter CC2300
och CC3100 och ersätter modellerna CC2500
och CC3300. Det finns två olika käftar till respektive modell, universalversion och stålkapande version.
CC2300 har i unversalversion en arbetsvikt
på 2300 kg och CC3100 på 3100 kg. Med stålkapande käft har CC2300 en vikt på 2100 kg och
CC3100 en vikt på 2850 kg. Den lättare modellen är avsedd för bärare i viktklasser från 20-30
ton och den tyngre från 25-40 ton. CC2300 har
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en cykeltid, det vill säga öppning och stängning, på 1,7/1,6 sekunder medan CC3100 har
en cykeltid på 3,1/2,9 sekunder. Som universalkäft har CC2300 ett oljeflöde som ligger på 150
till 250 l/min och det samma gäller för CC3100.
Drifttrycket ligger på 350 bar. Med stålkapande
käft har de båda modellerna ett oljeflöde på 35
till 50 l/min och ett maximalt drifttryck på 170.
Några unika egenskaper värt att nämna med
Epirocs serie av universalkombinationssaxar
är att produkterna har snabbare arbetscyckler
tack vare inbyggd hastighetsventil. Cylindrarna
är fullständigt skyddade från skadande partiklar
genom effektiva kolvstångsskydd. Vidare är modelelrna försedda med kopplings- och positioneringssystemet CAPS för att enkelt byta käftar
på plats. Krosständerna är utbytbara. Skärbladen
på både U- och S-versionerna kan både bytas ut
och vändas. Verktygen är förståss försedda med
360° kontinuerlig rotation. Idag finns totalt sex
modellstorlekar i Epirocs CC-serie.
Som bekant säljs Epirocs hydrauliska verktyg i Sverige av företaget Maskinia.
www.epiroc.se

Demolering
Avant e6 - Världens grönaste maskin!
Litiumbatteridrift! Spara upp till 34% driftkostnad
jämfört med diesel. Avger inga utsläpp och passar
därför perfekt inomhus där utsläpp- och ljudrestriktioner råder. e6’an är jämförbar med
Avant 528, den mest sålda Avanten.

•
•
•
•

Inga avgaser
Minimal ljud- och bullernivå
Sänkt driftkostnad
Ladda på 1 timma*, kör upp
till 6 timmar

Avant 300-serien
Oerhört kompetent inomhus med sin
kompakta storlek. Vänder på en 5-öring.

REDSKAP FÖR DEMOLERING

• Idealisk i trånga utrymmen
• Bensin- el. dieselmotor
• Bredd från 790 mm
• Glidstyrd lastare
Betongsax

Hydraulhammare

Grepskopa

*Laddar fullt på 1 timma med snabbladdaren A32, 3 timmar med snabbladdaren A16 och 6 timmar med vanlig stickkontakt 220V.

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivningar eller tryckfel.
Du hittar mer information och alla återförsäljare på nordfarm.se eller ring 011-19 70 40

nordfarm.se

Betongskopa

NYA NPK-VERKTYG FRÅN SEMAB
Japanska NPK känner vi som en verkligt stark
aktör i rivningssammanhang världen över. Nu
har tillverkaren lanserat två nya modeller, en
ny roterade pulveriserare och en ny rivningsoch sorteringsgrip. Pulveriseraren har modellbeteckningen NPK V-250 och är roterande.
V-250 har samma kraftfulla cylinder och powerbooster som den populära fasta pulveriseraren NPK G-18. Vi ska komma ihåg att det
var just NPK som utvecklade och patenterade
Powerboostern som sedan patentet gick ut
har fått många tillverkare att bygga egna powerboosters på samma principer. NPK V-250
erbjuder en utomordentlig prestanda med sin
höga krosskraft och sina snabba arbetsrörelser.
Pulveriseraren väger exklusive fäste 2750 kg
och är avsedd för bärare i viktklasser mellan
24 till 35 ton. Den maximala käftöppningen är
900 mm. Arbetstrycket ligger på 280 bar och
oljeflödet mellan 100 till 200 l/min. Verktygets
krosskraft vid spetsen är 1020 kN och klippkraften vid skären är 1330 kN. Cykeltiden för
öppning är endast 0,9 sekunder och för att
stänga 2,3 sekunder. Tiderna som anges är vi
200 l/min oljeflöde. Motbett och tandplatta är
bultad på verktyget.
I sin serie av rivnings- och sorteringsgripar,
kallad DG, har NPK lanserat nya storlekarna
DG-1 och DG-50. Idag består serien av totalt

10 modeller. DG-1 är den minsta modellen
i serien och avsedd för bärare från 0,7 till 1,5
ton. Den väger 75 kg och har en volymkapacitet på 25 liter. Stängningskapaciteten är 6 kN
och oljeflödet ligger på 10 till 20 l/min. Nya
DG-50 är seriens största grip och är avsedd
för bärare mellan 35 till 50 ton och väger 2500
kg. Volymkapaciteten ligger på hela 1100 liter.
Stängningskraften ligger på 90 kN och oljeflödet på 100 till 140 l/min. Båda modellerna är
förstås roterande.
www.semab.org

EN NY GIGANT FRÅN TREVI BENNE
Italienska Trevi Bennes hydrauliska verktygsserier säljs sedan decennier i Sverige av företaget Andersen Contractor. Trevi Benne är ett
uppskattat varumärke
bland rivningsentreprenörer och man
har bland annat gjort
sig känd för att utveckla och tillverka
extremt stora verktyg
och nu är det dags
igen i betongsaxen
HC 250. HC 250 är en
primärkross och enligt tillverkaren själva
branschens
största

Professionell Industririvning-Demontering

www.nkr-rivning.se
Tel. 042-122041
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någonsin. Verktyget levererades till kund i augusti och väger hela 27 ton. Käftöppningen är
hela 3100 mm och verktygets höjd 5000 mm.
Kraften vid käftspetsarna är 545 ton vid 450
bars tryck.
Verktygets bärare är en rivningsutrustad
Liebherr-grävare som vi i nuläget inte har
några uppgifter om dess vikt men borda ligga
över 100 ton. Kunden är en av Europas största
och mest specialiserade rivningsentreprenörer
men önskar att vara anonyma.
Lite fakta kring utvecklingen av detta extrema verktyg är att det tog 120 timmar att utveckla monstret och 250 timmar bara i svetsarbete samt 120 timmars maskinbearbetning och
slutligen 50 timmar att montera samman saxen.
www.andersencontractor.se

www.oilquick.com

”När vi såg hur mycket
kostnader man kunde spara
in, beslutade vi oss för att
successivt byta till OilQuick
på alla maskiner.”
Sonny Källgren
Lotus Maskin & Transport AB.

Originalet sedan 1993 med fler än 20 000 sålda
system världen över!

VI SES PÅ DEMCON!
Välkommen till monter 39
den 27–28 september på
InfraCity i Stockholm.

HÖSTENS BÄSTA
FÖRSÄKRING
Det ﬁnns många olika typer av försäkringar. Tyvärr faller de ﬂesta ut när skadan
redan är skedd, när kroppen redan har tagit stryk. Vi erbjuder därför en helt annan
typ av försäkring; maskiner som förhindrar skadan från att överhuvudtaget ske.
När du köper en försäkring (förlåt, en maskin) från oss ingår bland annat H13-ﬁlter
som standard, så att även det ﬁnaste dammet stannar i maskinen och inte i dina
lungor. Det ingår även ergonomiska handtag, en låg vikt och låsbara hjul – något
som garanterat underlättar arbetet och sparar din rygg.
Pullman Ermator har kraftfulla maskiner för varje tänkbart användningsområde
inom bygg, sanering, rivning och håltagning – och som är riktigt snälla mot din
kropp. Det kallar vi höstens bästa försäkring.

pullman-ermator.se

RZ Mekpart AB köper den tredje
generationens borrstativ 40+ och 50+
Som ett naturligt utvecklingssteg för den tredje
generationens borrstativ för betonghåltagning,
har RZ Mekpart AB köpt de svenska originalprodukterna 40+ och 50+ av MPirum AB.
Beslutet har tagits i aktivt samråd med SDC AB
som självklart fortsätter att sälja stativen, då de
har varit med och utvecklat sortimentet tillsammans med MPirum AB från starten 2014.
RZ Mekpart AB har haft ansvaret för all tillverkning och montering i fabriken i Mölndal sedan 2015 för MPirums räkning, eftersom de är
ledande inom skärande precisions bearbetning,
plåtbearbetning, svetsning samt lagerhållning och
slutmontering.
“Vi är övertygade att borrstativen genom försäljningen hamnar i bästa möjliga händer för en
fortsatt positiv utveckling av sortimentet, samtidigt som MPirum nu kan fokusera på joniserande
luftrening med varumärkena 1000+, 2000+, och
4000+”, säger Anders Pihl, MPirum AB.
Efter köpet satsar RZ Mekpart AB nu på att vidareutveckla affären ytterligare, bland annat genom att anställa personal och bygga upp en skräddarsydd montageavdelning.
“Borrstativen 40+ och 50+ är en strategisk produkt som passar väl inom vårt fokus på svensktillverkade kvalitetsprodukter med lagerhållning av
hela sortimentet och korta leveranstider från vår
fabrik i Mölndal”, säger Lars Kihlström, VD, RZ
Mekpart AB.
RZ Mekpart AB ingår i RZ Gruppen, som är en
familjeägd verkstadskoncern bestående av tolv
företag specialiserade inom sina verksamhetsområden, vilket ger en unik kompetens och mycket

bred kapacitet. Tillsammans har gruppen 500 anställda och en omsättning på 600 miljoner.
SDC AB har idag 14 anställda med lång erfarenhet och genuin kunskap av alla typer av diamantborrning och sågning både i fabriken i Nora och
verkstadsbutiken i Stockholm. “Behovet av smarta
och ergonomiska lösningar är lika stort idag som
när vi startade utveckling av den tredje generationens borrstativet tillsammans med MPirum.
Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med
RZ Mekpart och fortsätta sälja de populära och
framgångsrika MPirum 40+ & 50+ borrstativen”,
säger Erik Håkansson, SDC AB.

BROKK introducerar en ny serie hydraulhammare
För första gången någonsin introducerar Brokk en egen serie med hydraulhammare. Den består av hela
åtta modeller som är perfekt anpassade för Brokks världsledande
rivningsrobotar. Kombinationen
Brokk rivningsrobot och Brokk
hydraulhammare garanterar maximal rivningsprestanda.
Den nya serien hydraulhammare från
Brokk (BHB) består av åtta modeller.
Från den 50 kg lätta BHB 55 optimerad
för den kompakta rivningsroboten Brokk
60, upp till den 700 kg tunga BHB 705 för
den nyligen introducerade rivningsroboten
Brokk 500 och den helt nya Brokk 520D.
Precis som för Brokks rivningsrobotar, är
kraft- till viktprestanda även en viktig aspekt för de nya hydraulhammarna. Brokks
hammare är lätta och kompakta, men
ändå lika kraftfulla som tyngre hammare
från andra leverantörer.
De nya hydraulhammarna från Brokk
matchas perfekt med sin respektive rivningsrobot. Hammaren och rivningsro-

boten är konstruerade för att ge
maximal prestanda tillsammans,
vilket skapar förutsättningar
för att få ut ännu mer rivningseffekt från Brokks maskiner.
“Som världens ledande leverantör av rivningsrobotar är
det naturligt för oss att nu ta steget att introducera vår egen serie av
kraftfulla hydraulhammare. Genom
att kombinera våra branschledande
rivningsrobotar med deras respektive
hydraulhammare, kan vi garantera
maximal prestanda för våra kunder”,
säger Martin Krupicka, VD för Brokk
AB.
De första hammarna från Brokk introducerades tidigare i år tillsammans
med de helt nya rivningsrobotarna
Brokk 170, Brokk 200 och Brokk 300.
Nu är hammarserien komplett och finns
tillgängligt till alla modeller av Brokks
rivningsrobotar.
www.brokk.com
3-2018 • Branschtidningen Professionell Demolering
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Nya lösningar på urgamla borrproblem
Relativt nystartade bolaget Twilldrill AB i Kil
lanserar nu patenterade och designskyddade
nyheter för betongborrspecialister. Den nya
borrlösningen är patenterad i 38 länder, berättar bolagets grundare, delägare och hjärnan
bakom de nya produktlösningarna, Kjell Andersson. Kortfattat handlar den senaste nyheten om att enklare hantera borrkärnan efter
genomborrning.

SÄKERT OCH EFFEKTIVT
Här förklarar Kjell själv vad den nya innovationen handlar om: “Hantering av borrkärnor
har alltid varit ett problem för håltagaren. Små
kärnor som vill fastna i borröret tar lika lång tid
att rensa som själva borrtiden, så är det faktiskt
ibland. Stora vägghålskärnor som ska lyftas
ner tillsammans med borret sätter håltagaren
på prov och ökar risken för arbetsskador både
på kort och lång sikt. Enbart borret väger ofta
mycket mer än vad Arbetsmiljöverket tillåter.
Den här arbetsuppgiften är egentligen ett vansinne att syssla med utan effektiva och säkra
hjälpmedel. En annan borrsituation är kärnor
som inte går att fånga uppifrån. Stämpning är
det enda någorlunda säkra sättet men allt för
ofta har stämpen placerats fel. Kort sagt, en

arbetssituation som är livsfarlig för den byggarbetare eller utrustning som är i vägen när en
borrkärna på flera hundra kilo rasar genom
taket med takhöjder på kanske upp till nio meter. Ponera att det är en bassäng, väg eller pappersmaskin under, där kunden absolut inte vill
att någon betongkärna ska rasa ner. Man kan
bara gissa vad som kan hända”, berättar Kjell.
Att annat exempel där Twilldrills lösning
kommer till effektiv användning är man ska
demontera eller montera ytterdelarna på ett
heltäckande klingskydd till en väggsåg. Kjell
fortsätter att berätta: “Demontera går ju ganska bra men när det ska sättas tillbaka är det
extremt knöligt, blött och farligt att arbeta
nära den roterande klingan. Att hitta och
gänga i och gänga ur en lyftring eller T-stycke
för att förflytta ett borr som är medelstort eller
större. Inget jätteproblem men lite för tidsödande för att vara riktigt roligt”, säger Kjell.
Kjell Andersson och Twilldrill AB har lösningen på alla dessa problem i håltagandet.

EN PRODUKT FÖR HÅLTAGAREN
Kjell anser att många leverantörer presenterar
förbättringar och nyheter på löpande band
och fortsätter: “Ofta är det säkerligen duktiga

konstruktörer som tar fram nya produkter.
Men jag tycker att ofta lanseras produkter som
egentligen inte efterfrågas eller som verkligen
förenklar eller effektiviserar arbetet”, säger
Kjell.
Han tror att detta beror på att konstruktören inte har erfarenhet av ett malande håltagningsarbete med alla de typer av utmaningar
som ska övervinnas.
“Twilldrill löser problem som verkligen
finns. Håll med om det jag beskrivit är verkliga humörsänkare. Men med Twilldrill slipper
man de här problemen och det finns massor av
pengar och svordomar att spara. Hur Twilldrill
fungerar och hur utrustningen kan öka säkerhet och effektivitet kommer Twilldrill att demonstrera i sin monter på mässan DEMCON
i Infracity.”
Många av er som läser detta vet säkert vem
Kjell Andersson på Twilldrill är. Han har som
bekant kopplingar till Arnessons i Kil och var
hjärnan bakom den patenterade Uppercutsågen som gör balkongsågning så mycket
enklare. För sin lösning för enklare och säker
balkongsågning vann han Det Svenska Demoleringspriset i kategorin “Arbets- och Miljöpriset” 2012.
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NYTT KONCEPT

en maskin, två olika
användningsområden
Den populära grovsorteraren TerexFinlay 883+
används traditionellt till sortering av grus och
berg. Norditek har lanserat ett nytt koncept
där maskinen enkelt kan göras om till Spalecksikt för sortering av avfall. Samma nytta, till en
lägre investering.
Den populära grovsorteraren TerexFinlay
883+ används traditionellt till sortering av material av typen grus och berg. Med ett enkelt
byte av siktlåda till Spaleck-sikt kan maskinen
istället användas till sortering av olika typer av
avfall.
Norditek har under 2018 presenterat sitt
nya modulkoncept – En maskin, två olika användningsområden.
”Vi har många kunder som arbetar inom
flera av våra sorteringskoncept, t ex både grus

och berg, och avfall”, berättar Eric Johansson,
VD på Norditek. “Vi har sett en stor fördel för
dessa kunder att använda vår grovsorterare
883+ från TerexFinlay med dubbla siktlådor, en
för traditionell sortering av grus och berg, samt
en Spaleck-låda för avfallssortering.”
Med ett enkelt byte av siktlåda kan maski-

Svenska uttagningen av CASE RODEO 2018 är avgjord
Maskinia, Case generalagent i Sverige, har under flera år deltagit i den stora maskinoperatörstävlingen Case Rodeo. Årets uttagning av
det svenska laget genomfördes under Svenska
Maskinmässan 2018 på Solvalla.
Totalt får tre förare representera Sverige
under den internationella finalen i Paris. Finalen innehåller fyra moment med olika maskintyper. Samtliga moment ställer höga krav
på precision och skicklighet hos de tävlande.
Även den svenska uttagningen satte höga
krav på de tävlande som kom att delta under
mässdagarna. Deltagarantalet och publikantalet blev stort under mässdagarna, där kvalificeringstävlingar genomfördes två gånger
dagligen under de tre mässdagarna. Tävlingsmomentet gick ut på att dra ett dorn genom en
skuren bana i form av CASE-loggan på kortast
tid. Så här blev resultatet:
1. Fredrik Thygesson: 29,38 s
2. Tom Gardocki: 29,42 s
3. Clas Strimell: 30,93 s
Då Fredrik Thygesson var deltagare i det lag
som vann den Internationella finalen i Paris
2017 så får han dessvärre inte kvalificera sig i
år igen.
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Tom Gardocki är amerikan och kan därmed
inte heller delta i det svenska laget.
Så, den som tar sig vidare och utgör den
första deltagaren i det svenska laget blir Clas
Strimell.
“Vi har haft fantastiska dagar här på Solvalla
då många besökt oss och tittat på våra maskiner från Case. De dagliga kvalificeringstävlingarna har varit av stort intresse och vi har haft
massor med deltagare och publik. Nu blev det
så att den som landade tredje platsen är den
som kommer med oss som deltagare till den
Internationella finalen i Paris, vilket var lite
oväntat. Jag vill gratulera Fredrik Thygesson
som vinnare av den svenska uttagningen och
en fantastisk tid, sen blir man ju djupt imponerad av Tom som kniper en andra plats, trots att
den amerikanska standarden är den motsatta
i spakarna jämfört med den svenska. Jag är
mycket glad över att vi fått in Clas som deltagare i det svenska laget och jag tror att vi har en
bra chans att göra ett lika fantastiskt resultat
som 2017, då vi vann lagtävlingen”, säger Peter
Strand, försäljningschef för Case.
Den internationella finalen avgörs på Case
kundcenter i Paris i oktober.
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nen användas till två helt olika typer av sortering. Att köpa in en extra siktlåda är en betydligt
mindre investering än att köpa en extra maskin.
Norditek visades sitt modulkoncept med en
grovsorterare TerexFinlay 883+ utrustad med
Spaleck-sikt, samt en fristående siktlåda för
grus och berg på Svenska Maskinmässan 2018.

Lotus etablerar
sig i Norrland
Rivningsentreprenören Lotus med Rivners
och Rivab har beslutat att, efter noggrann
analys av rivningsmarknaden i norra Sverige, öppna en filial i Piteå. Man har valt att
anställa Daniel Pettersson som avdelningschef, ett välkänt namn i norra Sverige med
kunskap inom såväl tung rivning, industririvning och håltagning.
“Vi har även knutit till oss ytterligare sju
duktiga yrkesarbetare som utför håltagning, rivning och maskinkörning. Målet är
att innan årets slut ha full verksamhet med
ett antal grävmaskiner och ha tagit marknadsandelar inom segmenten totalrivning
av fastigheter, industririvning, håltagning
samt selektiv rivning”, berättar Lotus VD
Johan Segerlund.
“För att kunna fortsätta växa i den utsträckning som vi vill så är detta ytterligare
ett steg i rätt riktning för att bli rikstäckande och efter att ha haft flera möten med
Daniel så känns det rätt”, tillägger Johan.
Att som företag slå sig in på en ny marknad men med god lokalkännedom genom
de anställda och en ordentlig satsning tillsammans med Lotus övriga resurser och
kunskap så litar man på att lyckas.
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Håkan Andersson levererar luftrenare till
Skanska Hyresgruppen i Umeå. Totalt 40 Oxysan
2000-enheter.

OXYSAN

revolutionerar arbetsplatsen
Tidigare i år publicerade Professionell Demolering en artikel
om nyheter för luftrening och stofthantering. Vi berörde kort
tillverkaren Renluftstekniks produkter Oxysan som säljs av
Jerneviken Maskin på den svenska marknaden.

I

samband med franska mässan Intermat
träffade PDs redaktör Jan Hermansson
Håkan Anderson som är marknads- och
försäljningschef för Renluftsteknik. Andersson berättade nu att man börjat titta på fler
marknader för sin unika luftreningsutrustning
Oxysan. Renluftsteknik ställer ut i Jernevikens
monter på DEMCON och visar och demonstrerar sina produkter. För de som ännu inte
riktigt bekantat sig med Oxysan gör vi här en
kort sammanfattning av systemet.
För några år sedan i Sverige lanserades Oxysan för den svenska byggindustrin. Tekniken i
sig var inte ny, men erbjöd ett mycket effektivt
sätt att styra dammpartiklar i luften genom att
jonisera luften på arbetsplatsen. Den joniserade luften gör att dammpartiklarna klumpar
ihop, och genom ökad vikt faller partiklarna
till golvet, vilket gör dem lätta att suga upp av
en dammsugare. Företaget Renluftsteknik AB
(RLT) i Göteborg har använt tekniken i sin Oxysan-serie av luftrenare som lanserades på den
svenska marknaden för några år sedan. Idag
finns fyra modeller i Oxysan-serien: Oxysan
200, Oxysan 1000, Oxysan 2000 och Oxysan
4000. Det kompletta Oxysan-sortimentet har
nyligen uppgraderats och industriella joniserare kan idag täcka ett arbetsområde från

20m2 till 400m2. Tekniken är 100% ozonfri och
eliminerar inte bara farligt damm, utan även
lukt och bakterier, vilket gör det användbart i
många typer av miljöer. Ursprungligen lanserades Oxysan på den skandinaviska marknaden, men för cirka ett år sedan har Renluftsteknik utvecklat ett nätverk av europeiska
distributörer.
“I Sverige välkomnades vårt Oxysan-sortiment med öppna armar när det lanserades
för några år sedan, och idag använder många
små och stora byggföretag framgångsrikt våra
produkter. Vi kan nu se ett växande intresse
från entreprenörer och industrin i andra europeiska länder”, säger Håkan Andersson.
Han tillägger vidare att Skanska Rental i Sverige har en ledande roll i dammreducering och
RLT har nyligen levererat 40 enheter av Oxysan 2000-ionisatorer. Dessa används för en
mängd olika jobb, inklusive en stor renovering
i Umeå, där det var viktigt att minimera antalet skadliga partiklar i luften.
Enligt RLT förbättrar Oxysan arbetsmiljön
jämfört med filterbaserade luftrenare, genom
att eliminera mer än 90% av de luftburna
mikropartiklarna och kan, tillsammans med
flera enheter, hantera ganska stora områden
effektivt. Oxysan-enheterna är också mycket

lätta att betjäna, transportera och rensa, samt
att har en lägre driftskostnad än traditionella
luftrenare.
“Det kan tyckas som magi, men tekniken
bakom Oxysan är ganska enkel. Vad som händer är att när man joniserar är luften fylld med
positiva och negativa joner, vilket gör föroreningarna i luften klumpar samman till större
och större partiklar, och i ett skede faller de
till marken och stannar där. Därefter är det
väldigt lätt att suga upp dem med en industriell dammsugare, och du får en helt ren arbetsmiljö”, säger Andersson. Han tillägger att
traditionella luftrenare suger upp partiklarna i
sina filter, medan det med jonisering rensar arbetsområdets luft. När de skadliga partiklarna
ligger ojoniserade i ett filter utgör de också en
risk när filtret ska rensas. Den risken elimineras med Oxysan. Oxysan-användning resulterar också i att luften blir mer syrerik vilket är
en positiv sidoeffekt.
Oxysans lägre driftskostnader är kopplade
till lägre filterkonsumtion, reducerat och enklare rengöringsarbete. Genom att rengöra förfilteret och det grova filtret dagligen behöver
partikelfiltret endast rengöras varje vecka. Byte
av för- och grovfilter bör också utföras varje
vecka, medan partikelfiltret kan bytas på tre
eller sex månader beroende på hur smutsigt
det är.
Oxysan 2000 och 4000 har utvecklats speciellt för byggnadsindustrins krav genom att
de är lätta att demontera, inspektera och rengöra. 2000 och 4000 har ett G4-förfilter, ett
G4 grovt filter och ett F9-partikelfilter. Normal
effekt är 230V med 300W maximal energiförbrukning. Oxysan 2000 har en ljudnivå på cirka 60 dBA och en totalvikt på 55 kg. Allt detta
innebär att användarna kan nå nya nivåer av
luftrengöring tack vare den bipolära joniseringsprocessen som eliminerar mer än 90% av
de farliga luftburna partiklarna med en diameter av 0,001 till 100 μm. Enligt Renluftsteknik
är Oxysans rengöringsgrad betydligt högre och
säkrare än vid användning av en traditionella
luftrenare.
www.rlt.se
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DEN SVENSKA
RIVNINGSMARKNADEN GÅR SOM PÅ RÄLS
Vad som händer just nu på den svenska rivningsmarknaden
kan sammanfattas med några få ord. Fortsatt fart med viss
inbromsning på grund av minskad nyproduktion. Uppköp och
sammanslagningar ger färre och större aktörer.

U

nder de senaste åren har Sverige upplevt
en fantastisk byggmarknad. Marknaden har, till skillnad från många andra
europeiska marknader, varit mycket gynnsam.
Vad vi upplever nu är en viss tillbakagång efter
en lång uppgång inom svensk ekonomi. En del
pratar om en bostadsbubbla och tecken har visat på en stagnation i prisutvecklingen och till
och med en tillbakagång. Men till skillnad från
början av 1990-talet har i fortsatt en stor brist på
bostäder i landet så än så länge borde det inte
bara någon “ko på isen” som man säger. Dock
nämner flera rivningsentreprenörer vi talat med
att de märker av en minskad nyproduktion vilket leder till färre rivningsuppdrag.
Det gynnsamma läget av spelar sig också
inom rivningsbranschen. Sveriges rivningsentreprenörer har i stort ganska mycket att göra
vilket årets tema i Professionell Demolering
om Sveriges rivningsentreprenörer tydligt visar. I vanlig ordning inför PD 3 har vi frågat
ett ganska stort antal svenska rivningsentreprenörer hur nuläget ser ut inom bolaget vad
gäller tillgången på jobb. I vanlig ordning är
det bara en bråkdel som svarar men vi är som
branschtidning tacksam för det då det ändå ger
en ganska bra fingervisning om läget på mark-
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naden. Här följer en sammanställning av svar
från några av landets rivningsentreprenörer.

DELETE SVERIGE AB
Delete Service AB har tagit den svenska demoleringsmarknaden med storm. I grunden
ett finsk moderbolag med massa muskler som
banat väg genom Sverige både med grundmurad kunskap och medresurser
i utrustning men också vad
gäller uppköp av känd svenska
aktörer som exempelvis DEMCOM. Företaget är idag etablerat på 13 orter, från Sölvesborg
i söder till Gällivare i norr, säte
ligger i Umeå. Deletes huvudägare är Axcel, ett dansk-svenskt
private equity bolag. Övriga
ägare är ledning och andra
nyckelpersoner. Delete sysselsätter idag cirka 1000 professionella medarbetare i Sverige
och Finland. Omsättningen
för 2017 landade på 200 MEUR
vilket i stora drag är omkring
2 miljarder SEK. Dock handlar
det inte endast om rivnings-
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verksamhet men en omsättning som placerar
Delete som en av de största även på den europeiska marknaden.
Delete grundades 2010 i Finland genom
uppköp av Toivonen Yhtiöt och Tehoc. Bolaget startade sin tillväxt i Sverige 2012 och har
sedan dess förvärvat tolv namnkunniga företag i branschen nu senast Waterjet i Karlstad.
Något som är ett tecken på att man nu mera på
allvar ger sig in i branschen för vattenbilning
och industrisanering. Delete betecknas idag
som Nordens ledande fullserviceföretag inom
miljötjänster.
Exempel på nyligen genomförda projekt är
demontering av forskningsreaktor på Studsvik i Nyköping, partiell rivning av SEB-huset,
Stockholm, demontering av pannhus i Iggesund, silorivning, Örebro, rivning av reningsverk i Henriksdal, fortsatta rivningsarbeten
vid Slussen i Stockholm, rivning av delar av
kraftverk i Harrsele, rivning av blekeri åt SSAB
Luleå, rivning av Baltic 8 i Bromma, med mera.
Exempel på pågående projekt är rivningsarbeten vid Slussen i Stockholm där man bland
annat river för en ny bussterminal. Man genomför också omfattande saneringsarbeten på
gasverket i Norra Skärgårdsstaden åt CA Fastigheter. Vidare river man Gällivare Vårdcentral,
delar av Klippans Bruk, samt delar av Metsä
Board i Husum åt Skanska. Ett annat exempel
är rivningar av Slakteriet/Fryshuset i Östersund.
Delete upplever rådande läget som normal orderingång men med fortsatt hård konkurrens. “Oftast är det tyvärr priset som styr
men i de fall mervärde som kvalitet, metoder,
säkerhet, arbetsmiljö också räknas minskar
konkurrensen. Fokus ligger på återvinning
och återanvändning av material, miljö, säkerhet och arbetsmiljö. En styrka för Delete är att
man har högsta prioritet på ansvarstagande
inom dessa områden”, berättar My Lind som
är kommunikationsansvarig inom bolaget. My
berättar vidare att man ser en ökad efterfrågan
av totallösningar där man kan arbeta över affärsområdesgränserna och erbjuda kunderna
resurser i kombination av flera olika tjänster.

delas upp i olika specialiserade bolag eller att
de helt enklet växer sig ännu större och bredare i sina tjänster och kommer än mer att dominera marknaden eller branschen.
Destroy är medlemmar i Branschföreningen för Byggnadsberedning och Stockholm
Byggmästarförening.
www.destroy.se

HAGA R.O.T. FIRAR 25 ÅR

Allt sedan starten har Delete i Sverige upplevt en stark tillväxt som ser ut at hålla i sig.
Detta innebär fortsatt ett ökat behov av att rekrytera i alla led och med geografisk spridning.
Företaget har idag, enligt My Lind, Nordens
största maskinpark inom rivning. En del nyinvesteringar har gjorts såväl i tyngre som lättare
utrustning.
Delete är certifierade enligt ISO 9001, 14001
och OHSAS 18001. Personalen har kundspecifika utbildningar samt asbest-, hjullastare,
grävmaskinsbehörighet med mera. Tillstånd
för asbestsanering, yrkestrafiktillstånd samt
tillstånd för transport av farligt avfall inklusive
ADR. Platschefer och projektledare har BAS-P
och BAS-U. Interna utbildningar såsom arbetsledarutbildningar med inriktning på HR, ekonomi, sälj mm. “Vi ställer höga krav på säkerhet
och arbetar enligt vår interna kvalitetsstämpel
SKA100%, Skydd, Kvalitet, Attityd.”
Delete är medlemmar inom BFB, Branschorganistionen för Byggnadsberedning, Sveriges Byggindustrier, Saneringsföretagens riksförbund.
www.delete.se

DESTROY RC AB
Rivningsentreprenören Destroy RC AB i
Stockholm grundades 1995 och har idag en
omsättning på 86 MSEK för verksamhetsåret
2017. För innevarande år uppsakttar man att
omsättningen kommer att hamna på cirka 66
MSEK. I nuläget sysselsätter man 65 anställda.
Det huvudsakliga geografiska arbetsområdet är Stockholms län. Som bekant erbjuder
Destroy tjänster inom alla typer av rivningsarbeten, sanering, håltagning och containertjänster med kran. Bolaget uppdaterar konti-

nuerligt sin maskinflotta och under året har
man investerat i nya rivningsgrävare, lastbil
och rivningsrobot. En del nya verktyg har förvärvat samt att man fortlöpande utbildat sin
personal.
Exempel på genomförda projekt är lätt och
tung rivning i kvarteret Nöten, 20 000 kvm.
Man har också genomfört ett antal mellanstora projekt i klassen 600000 SEK. Exempel på
pågående och kommande projekt är att man
fortsätter med arbetena på kvarteret Nöten i
tre ytterligare etapper med tyng rivning. Man
har också kontrakterats rivningar i Midsommarkransen, Stockholm.
Vad gäller utbildningar och certifieringar
innehar bolaget alla nödvändiga och gällande
utbildningar och certifieringar.
Vad gäller konjunkturerna så anser Destroy
att alla sammanslagningar skapar en generell
oro även bland icke berörda. Från att ha funnits ett antal bolag i omsättningsnivån 50 till
300 MSEK finns det idag ett par bolag på marknaden med mycket hög omsättning. Därefter
finns ett mellanskikt med ett 100-tal bolag med
varierad omsättning. Destroy tror att branschen
på sikt kommer att utkristallisera sig i ett stort
antal små bolag och några få riktigt stora.
Ett alternativ är att de större kommer att
säljas i en form av paketlösningar för att på sikt

Haga R.O.T. Service AB, ägs av John Torsell och
grundades 1993 som kommanditbolag. Tre år
senare ombildades det till aktiebolag. Bolaget
har haft en fin utveckling och under 2017 omsatte man 117 MSEK och man uppskattar att
hamna på cirka 125 MSEK för innevarande år.
Antal anställda i nuläget är 75 personer varav
nio tjänstemän.
Den huvudsakliga sysselsättningen är håltagning och sanering i Östergötland och rivningsentreprenader över hela Sverige. Mera
specifikt åtar man sig alla typer av rivningsuppdrag, lätt som tung och utrustning för samtliga
uppdrag. Man jobbar med betonghåltagning i
alla dess former, sanering av asbest och PCB
samt krossar och återvinner betong och asfalt.
Man jobbar även med slipning av betonggolv.
Personalen har produkt- och branschspecifika utbildningar avseende Brokk rivningsrobotar och grävmaskiner, utbildningar i säker
arbetsmiljö, vibrationer, damm och buller. Separata yrkesbevis för håltagarna inom bolaget.
Under året har en Brokk 110 förvärvats, tre
nya kompaktlastare samt att man etablerat en
återvinningsanläggning mellan Norrköping
och Linköping med lastbilsvåg från Scanvaegt.
Man har också investerat i ett 10- tal nya borrutrustningar, en golvslipmaskin från HTC och
vattenkanoner för dammbekämpning. Men
inte nog med detta så har man investerat i 34
nya servicebilar samt OilQuick snabbkopplingar till alla bärare på företaget.
Exempel på genomförda projekt är rivningen av kvarteret Bollen i Norrköping som handlade om ett sexvåningshus. Totalt revs 8000
ton betong. Man har utfört rivningar vi ett äldreboende i Gunnebo och vid Framtidens Hus i
Linköping. Ett projekt som krävde mycket stor
försiktighet i arbetet.
I nuläget utför man rivningsarbeten vid
flertalet dagis och skolor i Norrköping, Linköping och Finspång. Man kommer inom kort
att påbörja rivningar i inre hamnen i Norrköping. Vidare kommer man att riva och exploa-
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Säkra lyft, Heta arbeten, mobil arbetsplattform,
brandskydd på byggarbetsplatser, ställningscertifikat, arbetsledarutbildning, hjärt- och lungräddning, asbestsaneringstillstånd och transporttillstånd.
Gällande läget på marknaden så svarar Niclas att läget är bra och det är gott om jobb men
fortsatt hård prispress.
Bolaget är medlemmar i BFB inom Sveriges
Byggindustrier.
www.byggreturer.se

NKR DEMOLITION SWEDEN AB

tera mark åt Norrköpings Kommun inom kort.
Haga R.O.T. är Bf9K-certifierade och fem yrkeskillar på bolaget har under de senaste tiden
gått en arbetsledareutbildning på Byggakademin för att stå på tillväxt inom bolaget.
John Torsell berättar att det är högt tempo
inom bolaget just nu och han bedömer resten av året och nästa år som stabilt med god
orderingång med samtidigt framhäver John
att det är viktigt att vara försiktig och planera
sin verksamhet noga. Bolaget är medlemmar i
Sveriges Byggindustrier, BFB samt att man är
ett R-företag. Viktigt att nämna för den som
inte redan listat ut är at bolaget firar 25 år i år
(stort grattis önskar redaktionen!).
www.hagarot.se

HÄRNÖSANDS BYGGRETURER
Niclas Klingberg på Härnösands Byggreturer
meddelar att under 2017 omsatte bolaget 132
MSEK och har ingen information om vad man
uppskattar för innevarande år. Bolaget ägs som
bekant sedan några år tillbaka av norska AF
Gruppen. AF Decom är en av Europas största
rivningsentreprenörer med den huvudsakliga
inkomsten från hamn- och Off Shore-arbeten.
Härnösands Byggreturer grundades 1997
och sysselsätter idag 50 anställda. Det geografiska arbetsområdet är hela Sverige med
klar tyngdpunkt på Stockholmsområdet samt
Norrlandskusten.
Bolaget huvudsakliga tjänster är selektiv
rivning, total rivning, betonghåltagning samt
asbest och PCB-sanering.
Under året har man investerat i flertalet
kompaktlastare från Bobcat samt rivningsrobotar från Brokk samt att en hel del annan
rivningsutrustning och verktyg förvärvats. Exempel på genomförda projekt är vid St Görans
Sjukhus, kvarteret Gjutmästaren och Kvarnholmen i Stockholm, samt arbeten vid Rindö
hamn. Exempel på pågående och kommande
projekt är Uppsala Stadshus, the Brick (Ericssonhuset), Södertälje sjukhus, Huddinge sjukhus samt ytterligare ett 20-tal projekt.
Exempel på genomförda utbildningar är byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, miljöansvarigutbildning, asbestsanering, PCB-sanering,
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NKR Demolition AB i Hasslarp grundades 2002
och ägs av danska bolaget NKR Demolition
Group Aps och två ledande medarbetare i bolaget. Under 2017 omsatte bolaget 86,9 MSEK
och den uppskattade omsättningen för innevarande år är hela 140 MSEK. Idag sysselsätter
man 32 anställda. Det geografiska arbetsområdet är hela Sverige även om jobben i södra och
Mellansverige dominerar. Bolaget erbjuder alla
typer av rivningar även om tungrivningen dominerar samt skrotning av maskin- och industrianläggningar. Man utför även sanering och
håltagning i samband med de uppdrag man åtar
sig. Upprustning av företagets maskinpark sker
kontinuerligt och under det senaste året har
man förvärvat två ny 45-tons rivningsutrustade
grävare, flera grävare i lättare klasser mellan 1020 ton har förvärvats med tillhörande rivningsverktyg. Man har även investerat i utrustning
för betonghåtagning.
Några exempel på genomförda rivningsprojekt är tungrivning av gasklocka i Västerås för
Peab. Man rev i fyra våningar och gjorde bland
annat ett 20 meter genombrott i bygganden.
Totalt revs 19000 kvadratmeter. Man har även
rivit en gasklocka i Stockholm, 55 m i diamter
och 90 meter hög. Bland annat revs 2200 ton
skrot. I Ropsten i Stockholm har man rivit fyra
byggnader och tre stora oljecisterner på 14000
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kubik rivningsrester eller omräknat 3000 kvadratmeter. Andra exempel i NKRs repertoar
under det senaste året är rivning av Juvelkvarnen i Göteborg som hade en höjd på 42 meter.
I Drammen, Norge har man rivit en linje för
produktion av gipsplattor vilket bland annat
innebar rivning av 600 ton skrot. För AGA i
Oxelösund har man rivit en processanläggning
med omfattande coldbox och revamp.
Exempel på pågående och kommande projekt är rivning av ett 64 meter högtlarvband
med anrikningsverk och silos för Boliden vid
gruvan i Garpenberg. En yta som mäter 29000
kvm. För Vasakronan river man Telefonfabriken
på Telefonplan i Stockholm som är en byggnad i
fem etager på 8700 kvm. Här är det även omfattande sanering av PCB, asbest och sprutasbest.
För Ikano Bostad river man Årstahusen vilket består i fyra byggnader på 17700 kvm.
Man river vidare en kaj i Oskarshamn, en
bussdepå för Stockholms stad och en fabriksbyggand för Wallenstam i Göteborg med mera.
Bolaget innehar samtliga nödvändiga utbildningar för sin personal som är kopplat till
de tjänster de utför.
Vad gäller de rådande konjunkturerna
tycker NKR att Sveriges storsatsning inom
bostadsbyggandet givetvis också ger ett avtryck i rivningsbranschen. Det råder alltid
konkurrens om jobben, bland de 7-10 största
rivningsföretagen i Sverige, som har lång historia bakom sig. Dessa är också oftast de som
kan hantera de allt högre satta kraven (miljöoch säkerhetskrav) som byggherrarna ställer.
Oseriösa aktörer som vill tjäna pengar fort
har också en tendens att försvinna fortare på
marknaden. NKR upplever att det pågår en del
konsolidering inom rivningsbranschen.
Man upplever också att flera bolag inte har
tillräckligt i order, varför priserna har minskat
i vissa regionen. För NKRs del ser framtiden
bra ut och det finns mycket att räkna på. NKR
är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och
EDA.

RELITA INDUSTRI OCH SKADESERVICE AB
Inom Relita Industri och Skadeservice AB har
det hänt mycket under de senaste åren och bolaget har växt till ett av de riktigt stora genom
förvärven av GUJA i Örebro och nu senast, i
början av året, förvärvet av Betongborrargruppen. Relita, som grundades 1996, omsatte 2017
650 MSEK och uppskattar omsättning för 2018
till hela 900 MSEK. Man sysselsätter i nuläget
750 personer. Relita ingår i Recover Nordic
Group som har verksamhet i Sverige, Norge,
Finland och Danmark med totalt 1800 anställda som arbetar med all typ av skadekontroll.
Relita i Sverige arbetar i huvudsak runt
Mälardalen upp till Borlänge och Gävle samt i
området runt Göteborg och Kungsbacka. Men
man åtar sig uppdrag i hela Sverige och Norden där bolagets specialkunskap efterfrågas.
Många av uppdragen handlar om mögel och
fuktbekämpning samt sanering av hälsovådliga ämnen såsom asbest.
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Ett segment med titanbelagda diamanter
med mjuk/medium segmentblandning.
Fungerar bra i alla applikationer.
Lämpar sig bäst för 1-fas maskiner.

PDA

Ett segment med positionerade diamanter.
Bra borrsjunk och livslängd. Lämpar sig
för både 1-fas och 3-fas maskiner.

DECA

Ett slitstarkt segment för stål och
armerad betong. Mycket bra livslängd,
passar utmärkt till 3-fas maskiner.
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Bolaget har en stor maskinpark och investeringar görs kontinuerligt. Idag består maskinparken av cirka 550 fordon med egna depåer
för all maskinutrustning. I genomsnitt förvärvas mellan 50 till 100 fordon per år. Under 2017
förvärvades som bekant bolagen GUJA och
Betongborrargruppen för att göra ett starkt
avtryck inom rivning, håltagning och sanering.
Som exempel på genomförda projekt nämner Relita inte något specifikt men säger att
man har arbetat mycket med avloppsrensning,
fettavskiljare, hussvampssanering, torrsugning,
brandsanering, bärgning, rivning, klottersanering, PCB och asbestsanering med mera.
Vad gäller pågående projekt så svarar man
att man ständigt har många projekt rullande
hela tiden. Det är mycket rivningar och avfuktning av vattenskada i lägenhetshus, radonutredning i fastighet, torrsugning på vind,
torrsugning av grund i skola, spolning och
rensning av dagvattenbrunn, rörinspektion av
ledning i parkeringshus, tungrivning och betonghåltagning med mera. Ett specifikt pågående projekt är dock rivningen av ett befintligt
tak på universitetssjukhuset i Örebro. Budgeten ligger på en dryg miljon och beställare är
Byggdialog. Dessutom river och sanerar man
Norrbyskolan med en budget på drygt en miljon också. Rivningen sker i flera etapper och
beställare är Byggtema.
Personalen har en mängd utbildningar för
de tjänster man erbjuder inom bolaget. Man är
certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Vad gäller konjunkturerna så märker man
av att nyproduktionen av bostäder minskat
under den senaste tiden.
Relita är medlemmar i Saneringsföretagens
Riksförbund.
www.relita.se

RIVKOMPANIET I STOCKHOLM AB
I PD 2 publicerade vi en artikel om verksamheten i det relativt nybildade bolaget Rivkompaniet och här kommer en lägesrapport. Bolaget grundades 2014 och ägs och drivs av Eric
Leijonhufvud, Mats Udd och Pauli Hietala.
Omsättningen 2017 hamnade på 56 MSEK
och för innevarande år räknar man med at
komma upp i drygt 70 MSEK. Antal anställda
utöver ägarna är två personer. Rivkompaniet
verksamhet bygger på att man handplockat
hyr in sin personal och utrustning för de jobb
de åtar sig. Det geografiska arbetsområdet är
huvudsakligen Stockholm och Mälardalen och
de tjänster man erbjuder är traditionellt rivning, håltagning och sanering av PCB, asbest
och mögel. Några investeringar har inte gjort
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på grund av det arbetssätt bolaget har som
nämnts ovan. Exempel på genomförda projekt
är Lidingö Stadshus Etapp2, Kronobergshäktet, Transformatorstation i Tensta, Gallerian
T30, Medborgarhuset Etapp 1, Sverigehuset
med mera.
Exempel på pågående och kommande projekt är Sergelhuset E01 och E02, Sandbyhov
Norrköping, Råsundavägen 101, Gröna Lund,
Lidingö Stadshus Etapp 3 med mera. Exempel
på branschutbilningar är Kvalitetsgruppens
KMA-System.
Ledningen och alla anställda har Bas-U,
Bas-P, Byggjuridik, Heta Arbeten, Säkra Lyft.
Pauli Hietala berättar att konjunkturen såg
mycket bra ut under 2017 och första hälften
av 2018 och det verkar hålla i sig minst året
ut. Bolaget är medlemmar i BFB och Sveriges
Byggindustrier.
www.rivkompaniet.se

LOTUS, RIVNERS OCH RIVAB
Sammanslagningar och uppköp har blivit lite
av en trend inom den svenska rivninsgbranschen de senaste åren, något som resulterat
i färre och större aktörer. Lotus med Rivners
och Rivab är ett bra exempel. Vi har tidigare
skrivit om förvärven av Rivab och Rivners. Idag
äger Lotus Maskin & Transport, Rivners, Rivab, Rivners Håltagning och Rivners Sanering.
Bolaget har idag kontor i Norsborg, Göteborg
och Piteå. Själva rivnings- och håltagningsverksamheten inom bolaget omsätter cirka
500 MSEK. Moderbolaget Lotus grundades
1997 av Seppo Suomela och Margareta Segerlund. Koncernen har alltid många projekt
igång samtidigt och några exempel på genomförda projekt är rivningen av NCCs huvudkontor i Solna, rivningar vi Sergelhuset E03, rivning av flertalet fastigheter åt IKANO Bostad,
rivningar på Arlanda flygplats, gamla bentonit-
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hamnen åt LKAB med flera. Pågående arbeten
är flertalet stora totalrivningar och ROT-arbeten. Exempel på kommande projekt är bland
annat Brantingsskolan i Uppsala, badhus samt
föreningshus i Lycksele, rivning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, rivningar åt Industrifastigheter i Dalarna, stort ROT-projekt på
Torsgatan i centrala Stockholm med mera.
Vad gäller konjunkturen så märker man att
koncernens tjänster blir allt mer efterfrågade
samtidigt som det minskade bostadsbyggandet sätter avtryck i orderböckerna. Men orderstocken ser bra ut i nuläget men det är svårt
att sia om framtiden. Konkurrenssituationen
är dock oförändrad från tidigare år. På investeringssidan har mycket gjorts inom koncernen under det senaste året. Man har förvärvat flertalet rivningsutrustade grävare med
tillhörande verktyg, rivningsrobotar, lastbilar
och håltagningsutrustning. Man har nyligen
startat upp ett eget kontor i Piteå samt förvärvat bolaget THT i Göteborg med tillhörande
personal. Man är certifierade enligt Bf9k och
medlemmar av BFB.
www.rivniners.se
www.lotusab.se
www.rivab.se

TRELLEGRÄV AB
Trellegräv är en av de riktigt starka aktörerna
i södra Sverige och har varit verksam i branschen i 26 år. Bolaget har sitt säte i Trelleborg
och omsatte 143 MSEK under 2017 och sysselsätter 55 personer. Bolaget ägs och drivs av syskonen Jonas, Stefan och Ulrika Jönsson.
Bolaget har uppskattningsvis utfört ett
hundratal rivningar under det senaste året
och här följer några exempel: Rivningar vid
Varvstaden, fd. Kockums Malmö, Skanskas
betongfabrik i Hjärup, Silosanläggning i Kävlinge, betongkonstruktioner vid Dockan i

S
F
F
O
R
P
R
Ö
F
G
Y
T
K
R
E

V
T
N
A
DIAM

SPÅRSÅGSKLINGOR

12MM HÖGA SEGMENT
SNABB AVVERKNING

FINNS I STORLEKAR: 125, 140, 150, 170, 180

VAJER & VAJERTÅNG

VAJER FÖR BERG OCH BETONG
HYDRAULISK VAJERTÅNG

DIAMANTKLINGOR

RINGSÅGSKLINGOR &
SLÄTSÅGNINGSKLINGOR
MED BRA SKÄRHASTIGHET
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Raka hörn
Sågdjup upp till 63 cm

ICS Betongkedjesåg för bensin- eller hydrauldrift.
Sågar i murverk, armerad betong, tegel, granit, gjutjärn och segjärn.
Sågar säkert utan kast eller hugg. Sågdjup upp till 63 cm.

P&V Mejslar till
hydraulhammare
P&V är en av Europas största tillverkare av mejslar och levererar
originalmejslar till många hammartillverkare

I Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad I Tel. +46 (0) 411–55 57 25 I www.matek.se I info@matek.se

Malmö, rivning av diverse skolbyggnader i
Malmö och runt om i Skåne, passagerarterminal i Trelleborgs hamn, kajer i Helsingborg och
Limhamn, rivning av diverse byggnader i Blekinge och Halland, rivning av silosanläggning i
Hammenhög med mera.
Inför framtiden finns mycket i “pipeline”
och orderböckerna börjar fyllas. Enligt Jonas
Jönsson finns en mycket god orderstock men
inget som är direkt spektakulärt. Dessutom
är det mycket att räkna på. Det byggs mycket
i Malmöregionen och hela Skåne vilket medför mycket rivningar. Men även Trellegräv
känner av att nyproduktionen minskat vilket bromsat upp rivningsarbetena vilket på
sikt kan innebära att det blir lite mindre jobb
nästa år.

På investeringssidan har en del hänt under
det senaste året som exempelvis att man köpt
en ny rivningsutrustad höjdrivare i Cat 352, två
stycken rivningsutrustade Cat 326 samt en rivningsutrustad hjulgrävare på 19 ton och en Cat
330. Man har även köpt ett gäng hydraulhammare, skrotsaxar, sorteringsgripar och pulveriserare.
Jonas berättar att konkurrenssituationen är
fortsatt hård, många konkurrenter har nyinvesterat och vuxit så även om det finns mycket
jobb så är det många som är med och räknar och
lämnar offerter. Trellegräv har ett verksamhetssystem enligt ISO 9001:2000/ISO 14001. Utbildning av personal sker kontinuerligt för att
möta bransch och myndighetskrav. Bolaget är
medlemmar i Maskinentreprenörerna.
www.trellegrav.se

Rivners
rensar i Häggvik

H
REMOOVE UTVECKLAS STARKT

med utrustning från Trevi Benne

R

ivningsentreprenören Remoove i utförde tidigare i år rivningen av en anläggning för Skånemejerier i Bjuv. Remoove
använde en rivningsutrustad Cat 324E med en
nyinköpt CS 30R skrotsax från Trevi Benne
samt en Volvo EC300D försedd med Trevi
Bennes multiverktyg MK25 med skrotkäftar
och pulveriserarkit. Andra verktyg som användes vid jobbet kom också från Trevi Benne
och omfattades av F 21P pulveriserare, primärkrossen HC 20, rivningsgriparna PMG 15S och
PMG 20S. Mer eller mindre fanns exempel
från Trevi Bennes hela sortiment på rivningsarbetsplatsen. För rivningen av de högsta delar på mejeriet använde Remoove höjdrivaren
Volvo EC 460 som specialutrustats av brittiska
ombyggaren Kocurek.

ÅTERVINNING PÅ PLATS
På mejeriet i Bjuv hade man tidigare tillverkat torrmjölk men nu skall platsen användas
för uppförande av bostadsrättslägenheter.
Efter rivningsarbetet återvanns massorna på
plats som fyllnadsmaterial. Totalt revs 13000
ton material eller 7500 kubikmeter rivningsmaterial. Cirka 1000 ton stål klipptes ner.
På de högsta ställen mätte byggnaderna 22
meter.

Erik Östlund som grundat och äger Remoove var mycket nöjd med hur arbetet fortskred.
Utrustningen fungerade bra som förväntat
och man kunde hålla tidsplanen med god marginal. Remoove är en del av bolaget Håltagarna
i Skåne AB.

KRAFTFULL UTVECKLING
Remoove arbetar geografiskt framförallt i södra
Sverige och Danmark men det händer att man
arbetar i andra delar av Sverige också. Allt beror
på uppdraget. Man har 18 anställda och omsätter
i runda slängar omkring 30Mkr per år. Förutom
en rad olika hydrauliska verktyg har man 20 rivningsutrustade grävmaskiner i flottan. Huvudsysselsättningen är tung rivning och sanering.
Under de senaste åren har det hänt en hel
del i bolaget. Man har växt starkt och tagit
marknadsandelar samt gjort en hel del investeringar i ny utrustning. Den mesta av utrustningen har sålts av Trevi Bennes exklusive
återförsäljare i Sverige, Andersen Contractor
som har marknadsfört Trevi Benne i Sverige
sedan nästan 20 år tillbaka. Det är också Andersen som varit behjälplig med de rivningsutrustade grävarna från Kocurek.
www.haltagarnaskane.se
www.andersencontractor.se

andelsplatsen i Häggvik norr om
Stockholm, där bland annat shoppingcentret Stinsen ligger, genomgår en omfattande förändring. I det
närmaste kommer alla lokaler på området
att rivas och nya bostäder och ett handelscentrum kommer att uppföras. I området
ligger även fastigheten Stämpeln 1 som
byggdes av Bonnier Fastigheter. Ursprungligen låg här Solna Offset som tillverkade
tryckpressar. Senare flyttade hisstillverkaren Kone in i lokalerna samt K-rauta och
Willys. Men nu ska allt bort och ersättas
med en ny handelsfastighet på cirka 30
000 kvm. Rivners har fått uppdraget att
riva 40 000 kvm bjälklagsyta. De huvudsakliga rivningsmassorna är betong och
tegel men också en hel del annat som trä,
gips, isolering och en del material som
skickats på deponi.
Den mest spektakulära delen av rivningen var när den sex våningar höga kontorsdelen revs med hjälp av höjdrivaren,
en Komatsu PC450LC, försedd med verktyg från NPK. Verktyg som användes var
betongsaxar, pulveriserare, hammare och
gripskopor. Under den mest intensiva delen av jobbet användes ett tiotal maskiner
bestående av rivningsutrustade grävare
och kompaktlastare samt sex man.
En kul grej som hände när PDs utsände
höll på att fota rivningen dök Bill Bodin
upp. Bill berättade att han var med i teamet som en gång i tiden byggde fastigheten. Byggbolaget hette Reinold AB.
www.rivners.se
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Gerth Larsson.

Mika Myntti.

Rivningsbranschens

HJÄLTAR

Alla medarbetare i ett rivningssammanhang är viktiga.
Men det finns vissa som sticker ut lite extra, ofta förenat
med lång erfarenhet av sitt
arbete. Två exempel på den
här typen av nyckelpersoner
är Gerth Larsson och Mika
Myntti på Delete Sverige AB.

B

land Sveriges många rivningsentreprenörer finns alltid viktiga nyckelpersoner.
Naturligtvis är alla medarbetare viktiga
men vissa sticker ut lite extra och har betytt
särskilt mycket för bolagen och branschens
utveckling. Många av dem är grundare och
ägare av bolag men lika många är värdefulla
anställda medarbetare. I den här tidningen
har vi under åren skrivit en hel del om ägarna.
Men den här artikeln handlar om två viktiga
nyckelpersoner på företaget Delete. Materialet
är bland annat hämtat från Deletes egna marknadsföringsmaterial.

GASVERKSFABRIKEN
– NÅGOT ANNORLUNDA
Gerth Larsson och Mika Myntti har kamperat
ihop på samma bolag under ganska många år
nu. Det började med Lodab som blev DEMCOM och som senare förvärvades av Delete.
Gerth är specialisten på alla sorters saneringar
och har sanerat det mesta sedan 35 år tillbaka.
Mika har inte varit lika länge i en och samma
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bransch men dock i närliggande branscher och
hans erfarenheter passade mycket väl in i rivningssammanhang. Med rivning har Mika jobbat i 13 år.
På de olika projekt de tar sig an under Delets flagg kompletterar de varandra på ett utmärkt sätt med sina djupgående kunskaper
och sitt väldrillade manskap.
Ett bra exempel på ett projekt där de arbetat
sida vid sida var utrivningen av gasverksfabriken i Stockholm. Gerth ansvarade för saneringen och Mika för rivningen.
I mer än 100 år har gasverket bidragit till
stockholmarnas vardag i form av värme och ljus.
2011 lades produktionen ner och området kom
att bli en stängd industri fram tills nu. Nu har
området istället omvandlats till en öppen stadsdel. Gerth Larsson, projektledare på Delete, fick
något att bita i. Han ledde arbetet med saneringen i Hus 20 åt CA Fastigheter. Och han beskriver
saneringen som något utöver det vanliga.
“Jag har sanerat det mesta under mina 35
år i branschen. Men det här var annorlunda.

FURUKAWA HYDRAULHAMMARE
STORA OCH SMÅ HAMMARE UTAN GENOMGÅENDE BULTAR

DAMMBINDNING

ENKELT OCH EFFEKTIVT

AMAS Svenska AB
Kvartsgatan 8, 749 40 Enköping
0171-48 74 00, info@amas.se
www.amas.se

Kontakta oss för mer info!

”När erfarenhet räknas är
bara det bästa gott nog”

På Gasverksfabriken fanns det mesta av “godsaker” som cyanid, arsenik, kvicksilver, PCB,
PAH med mera. Någon liknande sanering har
nog aldrig gjorts. Åtminstone inte vad jag vet”,
säger Gerth och ler.
Gerth är ingen duvunge i branschen. Han
har varit med sedan allt början på 80-talet och
genomfört ett otal större saneringar, både i
omfång och komplexitet. Oftast asbest- eller
PCB- saneringar.
“Vanligtvis är det bara asbest, eller bara
arsenik och så vidare. Gifterna var och en är
inget nytt för mig, jag har sanerat det mesta.
Men så många på samma plats, det är ovanligt”, säger Gerth.
Hus 20 på Gasverksfabriken har omvandlats
till handelslokaler i bottenvåning och uppåt i
huset skapas nya våningar för kontorsändamål.
Det är ett av flera hus som saneras på området.
När saneringen var klar fans det inte några spår
av gifter kvar. Delete var på plats med tolv till
femton man om dagen. De har bilat, rivit, fräst
och blästrat. En oberoende miljökonsult utförde kontinuerliga provtagningar för att undersöka vilken typ av gifter som fanns. Avfallet
klassades, selekterades och togs till deponi. Allt
enligt gängse rutiner och regelverk.

Fasaden, samt en travers som inte fick rivas,
är det enda som blev kvar av Hus 20. Huset är Kmärkt. Saneringen tog cirka fyra månader totalt.
Projektledare för rivningen var Mika Myntti.

SOM EN ASBESTSANERING

EN RIKTIG GLOBETROTTER I JOBBET

Rent praktiskt fungerade det som vid en asbestsanering, med miljöinventering, slussar och
skyddsutrustning. Man satte dit en fläkt som var
enorm. Den är specialbyggd för Delete och suger
ut upp till 60 000 kubikmeter luft i timmen. Det
skapar ett undertryck i lokalen som testas varje
dag. Inne i Hus 20 var det mörkt, och man fick
nästan känslan av en rymdstation med alla arbetare i sina vita dräkter och helmask för ansiktet.
Heltäckande skyddsutrustning var ett krav, och
masken har både kol- och partikelfilter. Vid bilningen skapades ångor med bensener. Det dammade också en hel del.
Gifterna som fanns i byggnaden är rester
efter gasproduktionen. De har tillkommit vid
förbränningen och sen runnit längs med väggarna och ner i bottenplattan. Arbetet gick till
i ordning: provtagning, arbetsmoment, provtagning, arbetsmoment, och så höll det på.
Inte mindre än fyra olika klassificeringar av
farligt avfall hittades.

Mika Myntti har som sagt arbetat 13 år med
rivning. Han kom in i branschen lite av en
slump berättar han. Det var 2004 som en vän
bad honom räkna på ett jobb på Öresundsverket i Malmö och i förlängningen ledde detta
till ett jobb hos Lodab, företaget som senare
blev Demcom innan man förvärvades av Delete. PD bevakade projektet vid Öresundsverket
när Mika introducerades i rivningsbranschen.
Men det började långt innan det för Mika.
“Min bakgrund är inom mekaniska installationer. Jag kom till Sverige från Finland 1969 och
började med att jobba på varven i Göteborg. Sedan vidare till Norge och Danmark där jag gjorde
mycket jobb för oljeindustrin. Under 1980-talet
åkte jag till Afrika för att under några år bygga
kraftverk och pipelines”, förklarar han kortfattat
och avslutar med att säga att han sedan tillbringade nästan 15 år inom oljeindustrin i Saudiarabien.
Nu har Mika hunnit bli 64 år men har ingen
tanke på att sluta arbeta. “Nej, absolut inte. Jag
är helt frisk och känner inte
att alls att jag behöver sakta
ned”, säger Mika.
Vad är då det bästa med
jobbet?
“Jag gillar atmosfären
och att hela tiden resa och
jobba på nya platser. Det
är en krydda i tillvaron, att
man rör på sig hela tiden.
Sedan tycker jag om att
arbeta med nytt folk, att
bygga upp ett team”, förklarar han. Varje söndagskväll
lämnar Mika hemmet utanför Borås för att bege sig till
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arbetsplatsen och sedan återvänder han först på
torsdagskvällen. Stockholmsprojekten är oftast
spännande och han får energi av att arbeta med
dem, men de kan vara extremt påfrestande utifrån andra aspekter.
Det är alltid intensivt på jobbet för Gerth
och Mika men ibland är det lite extra intensivt.
Den senaste perioden har flera stora projekt
varit igång samtidigt. Gasverksprojektet är ett.
Ett annat har varit rivningen av SEBs banklokal
i centrala Stockholm där flera olika rivningsentreprenörer delat på olika etapper i arbetet.
Rivningsarbetet för Deletes del var klart i mars
och man sysselsatte 25 personer på plats.
“Det var ett relativt stort projekt, men vi
höll tidsplanen. Alla innerväggar revs ut så
byggnaden blev som ett skelett efter att man
tagit ut fönstren. Efter det genomfördes en
omfattande sanering av asbest och PCB som
fanns i det gamla huset”, säger Mika.
Mika fortsätter och berättar att man arbetat
med vart och vartannat hus häromkring som
exempelvis på Gallerian på andra sidan Hamngatan som ett.
Vad gäller det nuvarande jobbuppdraget är
den största utmaningen just att arbetsplatsen
är placerad mitt i Stockholm. Det innebär att
det hela tiden är logistiska utmaningar som
ska lösas. Arbetsuppgifterna i sig ser Mika däremot inga som helst problem med.
“Vi har fördelen av att vi gjort det tekniska
utformandet många gånger förr. Många rivningar här exakta kopia av andra rivningar i
närhet som exempelvis kvarteret Björnen på
Drottninggatan inte långt härifrån. Så vi vet
precis vad vi gör, vilket man måste göra i projekt som det här”, säger Mika. För en tid sedan
skrev PD också om ett annat stort projekt som
fortfarande pågår, nämligen rivningen av Slussen där Delete varit inblandade.
Mika utstrålar ett självklart lugn och det verkar krävas en hel del för att få honom att tappa
humöret. Det är den sortens tillbakalutad självsäkerhet som kommer av lång erfarenhet och
som utan tvekan för med sig ett lugn som skapar trygghet hos både kund och medarbetare.
Och intryck stämmer bra enligt honom själv.
“Jag är alltid väldigt lugn. Börjar man skrika
och springa runt förlorar man respekt och jag
har alltid sagt att respekt är nyckelordet. Att jag
respekterar de jag jobbar med och att de respekterar mig tillbaka. Det är viktigt i alla delar av
livet, vare sig det handlar om jobbet, familjen
eller någonting annat”, säger Mika.
Som sagt, Gerth och Mika får i det här reportaget representera alla de nyckelpersoner
och slitvargar som har så stor betydelse för den
svenska demoleringsbranschen utveckling.
www.delete.se

NYHETER SOM GÖR

KÄRNBORRNINGEN
SMIDIGARE
Varje år publicerar Professionell Demolering sitt tema om
nya borrsystem på marknaden.
Om sanningen ska fram så har
det inte hänt jättemycket på
den svenska marknaden sedan
vi senast publicerade den här
temaartikeln. Med Bauma i
antågande kan man ana att en
del nyheter kommer att släppas våren 2019.

V

ad som dock är nytt är att Mpirum vidareutvecklat sina borrstativ för ökad kvalitet och livslängd. Stativen säljs av SDC
i Sverige. Något som man framhåller är att
stativen är helt och hållet tillverkade i Sverige,
något som borgar för kvalitet. En annan nyhet
är att Levanto kommer att öka sin satsning på
japanska Shibuyas borrmaskiner på den svenska marknaden. Levanto har sedan länge haft
agenturen i Finland, Sverige och Norge och nu
vill man satsa på Sverige och ställer bland annat ut Shibuyas produkter på DEMCON.

ENKEL KÄRNBORRNING
MED US SAWS SYSTEM
Core-EZ, utvecklad och tillverkad av amerikanska US Saws, är ett nytt och revolutionerande sätt att borra i trånga utrymmen. Med
ungefär samma vikt som en konventionell
handhållen kärnborr, är Core-EZ fäst på en
så kallad styrstolpe, som stödjer riggens vikt,
vilket garanterar ett perfekt rakt hål. Hela systemet väger mindre än 22 kg, och passar i en
kompakt bärväska för enkel transport. CoreEZ är tillgänglig i 120V, 220V och 36V sladdlösa
versioner, och kan borra hål mellan 76mm och
254mm i diameter. Den levereras som standard med kärnborr som mäter 304 mm i längd,
men förlängningar är tillgängliga för djupare
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hål. De senaste förbättringarna har inneburit
att Core-EZ kan borra genom mjukare material som exempelvis tegel och i nästan vilken
vinkel som helst genom att montera den på en
svängande styrpost. Enligt tillverkaren har Core-EZ blivit det föredragna systemet för många
professionella håltagare i USA vid specialprojekt där traditionella riggar ofta misslyckas.
www.ussaws.com

TRE NYA BORRIGGAR
FRÅN NORTON CLIPPER
Norton Clipper har släppt CDP ROBO 300,
350 och 350 EL. De nya riggarna är speciellt
konstruerade för att möjliggöra borrning direkt i betongrör. Maskinens ram passar runt
rörets dimensioner, vilket ger operatören stabilitet vid användning. De kompakta och lätta
bensin- och elmaskinerna möjliggör användning av borrar upp till 350 mm i diameter med
en 31,75 mm anslutning. Både Norton Clipper
CDP ROBO 300 och 350 inkluderar motor,
motorram, avgasrörslang (för bensinmotorn),

fixeringsremmen och insatsen för att ge maskinen
stabilitet i drift.
En 10l vattentank och
åtföljande verktyg ger operatörerna en komplett lösning, medan dess
tunga ram ger stabilitet. Maskinerna är lätta
att sätta upp med hjälp av en kolonnsving
med fördefinierade 45 ° och 90 ° positioner.
För bästa resultat rekommenderar tillverkaren att kombinera CDP ROBO-systemen med
Norton Clipper Pro CB Beton Robo-kärnborr.
Dessa har en anpassad längd och är lämpliga
för betong, armerad betong och järnrör. För
närvarande är de nya maskinerna och borren
endast tillgängliga i Europa.
www.nortonabrasives.com

BAIER TOOLS EXPANDERAR
INOM TORRBORRNING
Tyska Baier Tools har utökat sitt torra kärnborrsortiment med lanseringen av BDB
829-modellen. Produkten bygger på modellen BDB 825 och klarar rymmer kärnborr som
mäter upp till 200 mm i diameter. Det nya
systemet kan hantera upp till 250 mm borr.
Med en kraftfull 2,2 kW motor och en robust
tvåväxlad växellåda, har BDB 829 tillräckligt
med vridmoment för att torrborra effektivt

genom kraftigt armerad betong och natursten.
Den kommer komplett med en högkapacitets
dammsugare, in-house ’soft impact’-system
och kärnborr Titan, vilket gör Baier torrborrmaskiner till ett utmärkt val på arbetsplatser
där användningen av vatten är begränsad.
www.baier-tools.com

HILTI PRESENTERAR ETT
NYTT VATTENHANTERINGSSYSTEM
Under 2017 presenterade Hilti sitt senaste vattenhanteringssystem, DD-WMS 100. Detta
har visat sig vara ett viktigt tillskott inom Hiltis våtborrningssortiment, med WMS 100 tre
driftslägen: återvinning, vakuumstädning och
vattenförsörjning. I återvinningsläget dirigeras
vatten till borrverktyget med samtidig uppsamling av slam. Vatten kan sedan återvinnas
upp till sju gånger vilket motsvarar cirka 100
l - mer än tillräckligt för ett heltidsborrningsarbete. Allt operatören behöver göra är att fylla
upp 14l-tanken och sätta in filterpåsen. Dammsugningsläget förhindrar att slam sprider sig
runt arbetsplatsen. Flerskiktsfiltreringspåsen
innebär att det återvunna vattnet är tillräckligt rent för att inte skada diamantkärnborren.
WMS-systemet levereras komplett med en
uppsättning vattenuppsamlingsringar.
www.hilti.com
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OPs värld!
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Demolering och återvinning – en viktig del av vår värld!
Välkommen till OPs värld av samlat kunnande inom modern
demolering och återvinning. En värld där vi tillsammans med
bland annat RubbleMasters och Demarecs breda sortiment
effektiviserar demoleringsarbetet för entreprenörer i Sverige.
Kontakta oss gärna, så kan vi berätta mer!

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

Billeberga • Malmköping
Borås • Sundsvall • Piteå

ett starkt val!

alias design malmö

LYCKAD MASKINMÄSSA PÅ VALLA

Den andra upplagan av Svenska Maskinmässan på Solvalla blev en lyckad
satsning och rekord både ifråga om antal utställare och besökare. Totalt
ställde drygt 110 företag ut och mässan besöktes av totalt 12 775 personer
under den tre mässdagarna från 31 maj till 2 juni i år.

S

venska Maskinmässan arrangeras sedan
2016 på Solvalla i Stockholm av branschföreningen Maskinleverantörerna och
Svenska Mässan i samarbete. Endast medlemmar i Maskinleverantörerna tillåts ställa ut
med undantag för branschpressen. Som vanligt var vädret på topp när portarna öppnade
den 31 maj.

GENERALDIREKTÖR INVIGNINGSTALADE
Någon timme efter öppningen av mässan på
torsdagen klipptes bandet, i form av ett järnrör, med hjälp av en Volvo-grävare försedd
med en skrotsax från VTN Europe som säljs av

Amas Svenska AB i Sverige. Bakom spakarna
satt ingen mindre än Trafikverkets generaldirektör Lena Erixson som också invigningstalade tillsammans Maskinleverantörernas ordförande Christer Söderberg. På förmiddagen
hölls även en presskonferens där Christer Söderbergs också medverkade tillsammans med
ordförande i Maskinentreprenörerna, Magnus
Persson, Solvallas vd Jörgen Forsberg, Gabriel
Börjesson som är affärsansvarig på Svenska
Mässan samt Maskinleverantörernas vd Björn

Bäckström. Stämningen var mycket god på
mässan och i de flesta montrar visades nyheter
som lanserats under årets första fem månader.
En hel del av nyheterna från franska mässan
Intermat fanns också i montrarna på Svenska
Maskinmässan.

MÄSSAN MED DE TUNGA GREJERNA
Det är på Svenska Maskinmässan som man
hittar den riktigt tunga utrustningen för byggoch anläggningsbranschen men också en hel
del lättare utrustning samt verktyg som skopor, hydraulhammare och andra maskinburna verktyg. I år fanns också en hel del mobil
kross- och sorteringsutrustning representerad
på mässan. Parallellt med själva mässan arrangerades en rad seminarier både under torsdag och fredag. Ämnena var många och några
ämnesexempel var utbildningar i branschen,
värdet av att skriva avtal, digitaliseringen i
branschen, ledningskoll, eldrift i branschen
nya fordon med mera.
Men det flesta som besökte mässan ville
främst kolla på nya produkter och nöjt i solskenet. Och som sagt det fanns mycket nytt
att titta på inte minst beroende på att många
nyheter redan släppts på Intermat i Paris.
Några exempel på nyheter var en rad olika
snabbkopplingssystem för smidiga och enkla
verktygsbyten. Största nyheten var Steelwrist
nya system som särskilt vänder sig till rivningsoch återvinningsbranschen men nyheter fanns
också hos OilQuick och Engcon. Pon Equip-

...där demol
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ment visade en rad nyheter och däribland sin
nya eldrivna mellanviktgrävare Cat 323F Zline. Epiroc visade bland annat sina senaste
verktyg för rivning i betongsaxarna CC2300
och CC 3100.
Amas Svenska AB visade upp ett brett
sortiment med många olika typer av verktyg
som en imponerande uppradning av Furukawas hydraulhammarsortiment innehållande
bland annat de senaste modellerna. Man visade också delar av VTN Europes sortiment av
hydrauliska rivningsverktyg samt Simes olika
typer av fräsar för arbete i betong och asfalt.
Amas är också återförsäljare av finska Dynaset
som också fanns med i montern. Amas visade
bland annat en ny stubbfräs kallad FC90. I Semabs monter dignade det av hydraulhammare
och rivningsverktyg. Bland nyheterna syntes
betongsaxen NPK SV-47X och multiprocessorn M-20. I OP Systems monter rymdes
många intressanta produkter såsom rivningsverktyg från Demarec och mobila kross- och
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sorteringsutrustningar från Rubble Master.
Naturligtvis fanns även senaste nytt från Sennebogen och Doppstadt i montern. En imponerande armada av produkter fanns också i
Bobcats monter med mini- och midigrävare,
kompaktlastare i alla storlekar och förståss den
nya eldrivna minigrävaren. Fredheim Maskin
som säljer Keestrack i Norden visade också
upp det allra senaste som lanserades från
Keestrack under våren. Med på mässan var
också Evoquip mobila krossar och siktar som
ägs av Terex som i Sverige säljs av Exero AB.
Bland leverantörerna av markvibratorer
fanns nyheter från Bomag i StigMachines
monter samt nya eldrivna minipaddan F 50B i
Swepacs monter. Blinkentools visade nya mätinstrument från Topcon. Det var också premiär för det relativt nya bolaget Jekko Svenska
AB som visade sitt sortiment av de intalienska
minikranarna med samma namn.
Scantruck hade en stor monter och visade
bland annat det senaste från Manitou. BBM
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ställde ut i anslutning till Willi-gruppen och
visade förutom Willi-maskiner även delar av
sitt Canycom-sortiment. Många andra kända
namn och varumärken visade sina nyheter
från soldränkta montrar såsom Wacker Neuson, Atlas Copco, Hüllert, Allu, Carlsson & Co,
Entrack, Huddig, Kaeser, Maskinia, Nordfarm,
Söderberg & Haak, Wirtgen, Hydroscand och
många flera.

RENODLAD
BRANSCHMÄSSA MED MERSMAK
Svenska Maskinmässan kan helt klart titulera
sig som en renodlad maskinmässa för branschen med tyngdpunkt på det lite tyngre slaget av maskiner. Om man är proffs i branschen
måste det kännas ganska bra att slippa raden
av produkter som inte hör hemma på en sådan
här mässa. Om mässan behåller det upplägg
den har idag kommer den att leva kvar i många
år.
www.maskinmassan.se

Sila - Luften du andas
Säkra, tåliga, ergonomiska luftrenare med hög kapacitet
och smarta funktioner. Testvinnare och så klart:
laddade med ren luft från Jämtland, Sverige.

Tfn: 070 - 523 80 08 • silaproducts.com • info@silaproducts.com

Tel: 054 120 400
info@fredheim-maskin.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

www.opsystem.se
Tel 010–456 70 00

www.husqvarnacp.se
www.brokk.com

Utvecklad och producerad av:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

www.oilquick.com

Kritik mot PDs Hydraulhammarspecial och bristande bevakning
I Professionell Demolering nummer 2-2018 publicerade vi traditionsenligt vår
årliga hydraulhammarspecial som tidningen gjort sedan 1995. Hydraulhammarspecialen redogör för nya hammarmodeller eller andra nyheter relaterade till
hammarna som lanserats under det senaste året eller sedan temaartikeln senast
publicerats. Således repeteras ingen information som tidningen redan publicerat. Om det vore fallet skulle det inte vara någon nyhetsartikel. Detta förfarande
gäller för alla typer av temaartiklar som PD publicerar under varje år.

E

fter att Hydraulhammarspecialen publicerats i PD 2-2018 fick redaktionen utstå
hårt kritik från en av landets leverantörer
av hydraulhammare. Personen ifråga, som vi
väljer att inte nämna vid namn, besökte personligen Professionell Demolerings redaktion
oanmäld och angav att syftet var att lyfta fram
branschens missnöje med hur vi hanterar fakta
avseende rivningsverktyg i tidningen. Kritiken
var skarp och leverantören framhöll att han inte
talade i egen sak utan var utsänd å branschföreningen Maskinleverantörernas Demoleringsgrupps vägnar. Något som senare visade sig inte
vara korrekt. Kritiken bestod i att tidningens
rapportering i fallet hydraulhammarspecialen
2018 innehöll tekniska brister och var inte
stringent och att den inte speglade nyhetshändelserna på marknaden. Det hävdades också att
det som angavs i texten till mångt och mycket
inte var några nyheter och ointressant för den
svenska marknaden. Vidare ansåg den som
framförde kritiken att tidningen har generella
brister i hur man bevakar och rapporterar om
den svenska rivningsbranschen löpande.
Som svar på ovanstående kritik vill vi
som branschtidning framföra följande:
Först och främst vill vi framföra att vi tar mycket
allvarligt på den här sortens kritik rent generellt.
Men uppskattar att den kommer till vår kännedom då det är ganska sällan vi får kritik av den
här kalibern. I fallet med texten för Hydraulhammarspecialen 2018 medger vi att kunde ha
genomarbetat texten mera ordentligt. Texten
innehåller rent generellt inga tekniska brister
men däremot finns det brister i svenskan och
en del rena korrekturläsningsfel. Bristerna i
svenskan grundar sig på att texten ursprungligen
skrevs på engelska för den internationella systertidningen PDi Magazine. Många av våra texter
översätts från engelska till svenska med hjälp av
det beryktade Google Translate. Ett bra verktyg i
sig men texterna måste alltid redigeras manuellt
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efteråt för att försöka hitta de korrekta namnen
eller tekniska uttrycken och även formuleringar
på svenska. I det här fallet har tidningen brustit
i den åtgärden och det beklagar vi. Men vad gäller själva innehållet i artikeln, det vill säga vilka
produkter vi valde att rapportera om så rör det
sig faktiskt om nya eller uppgraderade produkter
som tillverkarna själva har sänt oss pressreleaser
om under den senaste 12-månadersperioden.
Det är inget som tidningen på eget bevåg valt
att skriva om. Vi uppfattade att det var relevant
information om förändringar och nyheter från
välkända tillverkare av hydraulhammare som har
representation på den svenska marknaden. Inför
årets Hydraulhammarspecial skickade vi dessutom sedvanligt ut en förfrågan till alla leverantörer av hydraulhammare i Sverige om de hade
några nyheter de önskade att vi skulle publicera.
Detta gör vi alltid, i god tid, inför en temaartikel.
I det här fallet fick vi inte svar från någon av landets leverantörer vilket vi också hade på känn då
ganska många nyheter släpptes och skrevs om i
samband med temaartikeln 2017. Dessutom väljer troligtvis ganska många tillverkare att släppa
sina nyheter i samband med mässan Bauma som
hålls i april nästa år. Vi vill samtidigt understryka
det stora värde av att som tillverkare, leverantör
och entreprenör löpande sända oss information
om nyheter och händelser som är intressant för
branschen. Om det inte finns i skriven form så
kan man ringa redaktionen och berätta muntligen. Om så krävs kommer vi dessutom gärna ut
på plats med både journalist och fotograf. Det är
precis det som tidningen är till för. Vi har dock
svårt även bristande resurser att hela tiden aktivt
söka upp nyheterna så här ber vi vänligen om lite
hjälp från branschen.
På kritiken att tidningen har rent generella
brister i sin bevakning av den svenska rivningsbranschen vet vi inte riktigt vad vi ska svara. På
den här punkten anser vi att kritiken är något
missriktad och orättvis. Professionell Demolering startades 1995 på ett privat initiativ och

tidningen ägs fortsatt av ett aktiebolag i privat
ägo. Den startades för att det dels fanns ett
behov av en branschtidning för demoleringsbranschen i sin helhet och dels för att svenska
tillverkare och entreprenörer står för ett stort
kunnande i metod och utförande och har en
ansenlig betydelse för branschens utveckling
både nationellt och internationellt. Professionell Demolering firar 23 år i år och under dessa
år har vi troget bevakat vad som händer i vår
bransch men visst skulle vi önska att vara mer
ute på fältet, träffa fler tillverkare och entreprenörer i sin vardag och beskriva deras arbete
mera ingående. På den här punkten kan hela
tiden förbättringar göras. De flesta tillverkare
är dock ganska duktiga på att skriva om sina
produkter, vissa bättre än andra. Men däremot
är det väldigt sällan en entreprenör berättar
om sina projekt. Här måste man som branschtidning kontakta dem eller ännu hellre besöka dem på plats. Men i en så pass begränsad
marknad som ändå den svenska demoleringsbranschen är avspeglas detta även på en liten
branschtidning som Professionell Demolering. Det är ofta resursbrist som gör att vi inte
ständigt kan ha en reporter ute och ta tempen
på branschen. Men vi kan försäkra att vi inte
slagit av på ambitionen ända sedan tidningen
startade. Ett resultat av den ambitionen är
Professionell Demolering fortfarande existerar
efter 23 år och som en av de få nationella demoleringstidningarna i världen. Ett resultat av
vår ambition är också att vi startade vår internationella demoleringstidning PDi Magazine
och branschmässan DEMCON som arrangeras för sjunde gång i företagets regi på Infracity
norr om Stockholm och att vi dessutom driver
en amerikansk tidning för demolering kallad
Professional Demolition Americas. Så ambitionen är det inget fel på.
Jan Hermansson
Chefredaktör

Texten för årets Hydraulhammarspecial har nu uppdaterats och den redigerade versionen finns att läsa
på vår hemsida på länken: http://professionelldemolering.se/articles/view/hydraulhammarspecialen2018-nyheter-fran-fyra-starka-tillverkare
Vi beklagar återigen missödet med att den google-translate-översatta texten inte slutredigerades.
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