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Hej och välkommen tillbaka till Professionell Demolering och 
den 17:e årgången av tidningen. Som ni märker är det bara 
jag som håller låda på den här sidan denna gång. Posten för 
den ambulerande ledarskribenten är outnyttjad denna gång. 
Något som är en uppmaning till alla er professionella aktörer 
inom demoleringsbranschen vilket gäller såväl entreprenörer 
som leverantörer. Inlägget kan också vara en form av “Brev 
till redaktören” om ni vill ta upp en särskild fråga eller kom-
mentera något som vi skrivit om i tidningen som ni tycker 
är felaktigt eller vill utveckla. Så var inte rädda, låt pennan 
glöda och tyck till.

Bättre än väntat
Under förra hösten fanns en viss rädsla för hur 2012 skulle 
bli. Tecknen på nedgång var tydliga och även kännbara under 
förra året och många befarade nog att det skulle kunna bli 
en smäll som vi upplevde 2009. Men än så länge har denna 
smäll uteblivit. Många som jag pratat med är optimistiska 
inför detta år även om det inte hunnit gå så lång tid ännu. 
Visst kan mycket hända ännu. Januari och februari är som 
regel lugna månader men om verksamheten inte kommer 
igång fram på vårkanten kan året bli sämre än väntat. Men 
i nuläget är tecknen inte så tydliga att vi behöver dra den 
slutsatsen. Saker och ting ute i världen, som påverkar Sverige, 
har snarare ordnat sig till det bättre. Grekland verkar hittat 
en lösning för att bromsa krisens utveckling, USA har börjat 
vända uppåt sakta men säkert, Tyskland ångar på ganska 
bra och är en viktig motor i Europa och även Frankrike har 
visat en del positiva siffror i landets utveckling. I Sverige har 
börserna börjat vända uppåt och visat en ökning på cirka 
25 procent sedan i höstas.

Vad gäller nya och pågående rivnings- och håltagnings-
projekt i landet så är bilden lite skiftande. Ett ganska stort 
antal stora projekt som pågått under längre tid rullar på 
oförändrat. Det fi nns hyfsat mycket att räkna på men fi nns 
kanske en viss tröghet i att nya projekt startar upp. Sänk-
ningen av räntenivåerna är dock positivt för att pågående 
projekt inte bromsas upp samt att byggherrar vågar starta 
igång nya. Totalt sett är behovet mycket stort i landet vad 
gäller infrastrukturella projekt för att inte tala om byggande 

PD instiftar offi ciell utmärkelse för 
aktörer inom demoleringsbranschen

av bostäder. Landet som sådant är dessutom mycket välmå-
ende och vi har en stark valuta. Läget för 2012 känns därmed 
betydligt bättre än prognoserna innan jul 2011.

Många mässor
2012 är också ett särskilt år på många sätt. Återigen är 
det gott om mässor både i Sverige och utomlands. I januari 
genomfördes en uppskattad version av amerikanska mässan 
World of Concrete i Las Vegas. I år var det ett annat ljud i 
skällan. Branschen upplevdes mycket mera positiv i jämfö-
relse med 2009 och 2010. I tidningen hittar du ett längre 
reportage om mässan. Om bara några veckor går dessutom 
mässan Nordbygg av stapeln i Stockholm. Traditionellt sett 
är kanske Nordbygg inte riktigt en mässa för demolerings-
branschen men det fi nns en hel del intressanta produkter att 
beskåda, framförallt i C-hallen. Mer om mässan hittar du på 
sidorna 26-30. Lite längre fram i vår arrangeras återigen den 
franska mässan Intermat i Paris. Tillsammans med Bauma 
och Samoter i Italien är dessa tre mässor de största bygg- 
och anläggningsmässorna i Europa. Du hittar en lista över 
utställare relaterade till demoleringsbranschen på sidan 48.

Sedan har vi förståss vår egen renodlade demolerings-
mässa, DEMCON, den 6-7 september på InfraCity i Upplands 
Väsby. Intresset är stort och vi kan glädjande rapportera att 
en hel del utländska tillverkare valt att ställa ut på DEMCON. 
Nyligen bokade DEMAREC monter på mässan via sin svenska 
återförsäljare RF System AB. DEMAREC är kända för sina 

avancerade hydrauliska rivningsverktyg och ägs idag av 
företaget Kinshofer. Kinshofer ägs i sin tur av svenska Lifco 
Group där även Brokk ingår.

Det svenska demoleringspriset
Sist i min ledare men inte minst är nyheten att tidningen 
Professionell Demolering från och med detta år instiftar 
ett pris för den svenska demoleringsbranschens aktörer. 
Det är något vi tycker den här branschens aktörer är värda 
och något som borde ha instiftats för länge sedan. Om det 
är någon bransch som kontinuerligt verkar för förändring 
och förbättring så är det våra rivare, håltagare, golvslipare, 
vattenbilar och alla tillverkare och leverantörer av den här 
utrustningen. På sidorna 42-43 hittar du en omfattande 
artikel om “Det Svenska Demoleringspriset”, vad det innebär 
och hur man blir nominerad.

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com
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Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier





Atlas Copco levererar 
reservkraft med ny 
teknik till Cramo
Under våren kommer Atlas Copco att leverera 
generatorer av modell QAS 500 med Trafo Pulling 
till uthyrningsföretaget Cramo, som därmed ökar sin 
satsning på energibolagen. Den nya tekniken Trafo 
Pulling innebär att det nu är möjligt att göra infas-
ning och återfasning på en transformatorstation 
blinkfritt. Det vill säga, generatorn tar över ström-
men medan underhållsarbete pågår och abon-
nenten slipper på så vis strömavbrott. Detta gör 
det enkelt för exempelvis energibolag att underhålla 
transformatorstationer. Generatorerna är utrustade 
med ny mjukvara samt en tillhörande kopplingsbox 
som även kommer att kunna användas på Atlas 
Copcos generatorer QAS 275 och QAS 150.

Produktchef Jonas Forssén på Cramo Sverige 
välkomnar den nya tekniken: ”Tack vare den 
här satsningen förstärker vi vår produktportfölj 
inom tillfällig el. Framförallt mot energibolagen 
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och kan därmed hjälpa dem utföra ett bra och 
säkert arbete”.

Utöver detta kan QAS 500 användas som 
reservkraft vid vägbyggen och drift av asfaltverk 
och krossanläggningar. Eftersom generatorn är 
mycket tystgående passar den också utmärkt 
som tillfällig elförsörjning vid olika evenemang. 
Kapaciteten är 500 kVA och den går att paral-
lellkoppla. Generatorn är försedd med en sex-
cylindrig direktinsprutad, turboladdad Volvomotor 
TAD1641GE med intercooler. Generatordelen är 
av märket Leroy Somer.

“Vi är stolta över att Cramo satsar på våra 
generatorer med den senaste tekniken. Den här 
typen av generatorer har efterfrågats på marknaden 
och det är med glädje som vi levererar dessa till 
Cramo”, säger, Jon-Andreas Ellefsen på Atlas 
Copco Construction Technique Scandinavia.

Atlas Copco Construction Technique  Scandi-
navia ansvarar för försäljning och service av Atlas 
Copcos entreprenadverktyg, portabla kompres-
sorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalte-
rings- och kompakteringsutrustning i Skandinavien.

www.atlascopco.se

Jack Midhage AB 
satsar i Stockholm
Som ett led i att stärka Jack Midhage ABs nuva-
rande säljorganisation på distriktet Stockholm / 
Uppsala / Gästrikland   har   Torsten   Samuelsson   
anställts   som   säljare   från   den   första   fe-
bruari   2012.   Hans huvudsakliga ansvarsområde 
kommer att vara bearbetning och support av 
kunder inom affärsområdet Betonghåltagning 

och Rivning på distriktet. Med sina många år i 
branschen är Torsten redan ett känt ansikte för de 
flesta. “Med sin långa erfarenhet är vi övertygade 
om att han kommer att vara en viktig kugge i vår 
fortsatta utveckling av detta affärskoncept och en 
stor tillgång för våra  kunder.  Vi hälsar Torsten varmt 
välkommen i Midhage-familjen”, säger Midhages 
vd Peter Logan.

www.midhage.se

Rättelse av 
omsättning
Tryckfelsnisse var framme i nummer 4-2011 
av Professionell Demolering. Det var i den årliga 
Håltagningsspecialen som företaget Sollefteå Såg 
& Borrteknik SBT AB fick en kraftig påökning 

av sin omsättning. Vi skrev att bolaget omsatte 
44 miljoner vilket skulle vara ett kanonresultat 
på fem anställda. Rätt omsättning skall vara 4,4 
miljoner istället.

Bolag för begagnade 
rivningsrobotar
Tommy Hällgren är sedan många år närmast 
synonymt med Brokk rivningsrobotar. Sedan 1990 
har han sålt Brokk rivnigsrobotar på den svenska 
marknaden. Men för ett par år sedan lämnade han 
sin anställning på Brokk då han gick i pension. 

Tredje generationen Sonerud tar över i familjefö-
retaget OilQuick AB. Efter 31 år som VD lämnar 
Åke Sonerud över ansvaret för ledningen till 
barnen Henrik och Linnea Sonerud. Henrik är 
från den 1 januari ny VD för bolaget och skall 
med god hjälp av systern Linnea, ekonomian-
svarig, fortsätta att leda företaget in i framtiden. 
Åke kommer fortsättningsvis att arbeta med 
affärsutvecklingsfrågor i företaget och ansvara 
för försäljningen till tysktalande länder.

Rekordförsäljning under 2011
Företaget har haft en mycket god försäljningsök-
ning under senare år och kan för 2011 redovisa 
en rekordomsättning på 106 miljoner med god 
lönsamhet. Utsikten för 2012 ser fortsatt mycket 
bra ut och företaget går in i det nya året med 
en rekordstor orderstock.

Henrik Sonerud 
ny VD i OilQuick AB

Den första januari 2012 tillträdde Henrik 
Sonerud, som VD för OilQuick AB. Han blir då 
den tredje generationen Sonerud som leder 
familjeföretaget. Henrik har en bra bakgrund för 
jobbet. Han är uppväxt i en familjeföretagsmiljö 
med stark anknytning till entreprenadmaskiner 
och redskap. Han har en gedigen ekonomisk 
utbildning med en civilekonomexamen från 
2004 i botten. “Efter sex år i företaget och se-
nast som försäljningschef så kan han företagets 
produkter och marknad mycket bra. Henrik är 

Henrik, Linnea och Åke Sonerud.

Tredje generationen Sone-
rud tar över i OilQuick AB

en uttalad tävlingsmänniska med lång erfarenhet 
från lagidrotter, som innebandy och fotboll och 
kommer att bli en mycket bra lagkapten för 
OilQuick teamet”.

60 års jubileum 2012
År 1952 startades företaget av John Sonerud. 
Till en början såldes alla tänkbara produkter, 
där bönder var målgruppen. År 1959 startade 
John Svenska Hymas AB och drog igång till-
verkningen av hydrauliska grävlastare. Detta 
företag är ursprunget till dagens grävlastar-
tillverkare Huddig AB. Soneruds Maskin var 
fram till 1980 lokal återförsäljare av Hymas 
grävlastare på Mellannorrland. Samma år tog 
Åke över som VD och bolaget omformades till 
ett utvecklings- och försäljningsbolag. Under 
åttiotalet var Grab John den bärande produkten 
och sedan mitten av nittiotalet är det OilQuick 
helautomatiska snabbfästessystem till alla tänk-
bara redskapsbärare, som gäller. År 2002 bytte 
företaget namn till OilQuick AB för att få samma 
namn på företag och produkter. Företaget har 
haft en kraftig tillväxt under de senaste tio åren 
och har sedan 2001 ökat omsättningen mer än 
tio gånger. Mer än 80% av försäljningen går på 
export till länder i Västeuropa, Japan, Australien 
och Nordamerika.  Tiden går och under 2012 
fyller företaget 60 år och det tänker man fira 
med ett jubileumsarrangemang, som kommer 
att gå av stapeln under början av juni i Hudiksvall.

www.oilquick.se

Tommy har kanske slagit av en aning på tempot 
men inte helt. Sedan mitten av 2010 förmedlar han 
begagnade rivningsrobotar i det egna bolaget TH 
Trading i Skellefteå.  Ingen annan känner rivnings-
robotbranschen i Sverige som Tommy. “Jag tycker 
att det är kul att hålla kontakten med branschen 
på det här sättet och träffa både gamla och nya 
aktörer. Förmedlingsverksamheten drivs i väldigt 
liten skala men det har snurrat på ganska bra. 
Jag hjälper till med att både hitta bra begagnade 
robotar och avyttra använda maskiner för de som 
önskar“, berättar Tommy Hällgren.

Adam Airosto ny VD 
för Atlas Copco Con-
struction Technique 
Scandinavia.
Adam Airosto är utbildad civilingenjör inom väg 
och vatten från Chalmers Tekniska Högskola och 
började på Atlas Copco som försäljningsingenjör år 
2000. Han har sedan dess haft ett flertal positioner 
inom Atlas Copco som bland annat marknadschef 
och senast som verkställande direktör för Atlas 
Copco Compressor AB. Tidigare har han bland 
annat arbetat som platschef på NCC.

“Det är en utmaning att starta en ny verksam-
het och jag antar den här utmaningen med stor 
entusiasm. Jag ser fram emot ett intensivt och 
spännande 2012 där vi tillsammans med våra 
kunder vill utveckla vår totala verksamhet med 
tyngdpunkt på att ytterligare förbättra vår servicev-
erksamhet”, säger Adam Airosto. Adam påbörjade 
sin nya tjänst den 1 oktober 2011.

Atlas Copco Construction Technique Scan-
dinavia är ett nybildat säljbolag och ansvarar för 
försäljning och service av Atlas Copcos portabla 
kompressorer och generatorer, pumpar, betong-
utrustning, demoleringsutrustning, handhållen 
utrustning för packning och borrning samt Dyna-
pacs sortiment för vägentreprenad.

www.atlascopco.se
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Värme och opt

Med den amerikanska 
marknaden på väg upp igen 
löd i många montrar på den 
välkända frasen: “Let’s get 
down to business!”. I den här 
artikeln tar vi dig med till Las 
Vegas och mässan World of 
Concrete 2012. 

Optimismen var ibland så tydlig i många montrar på den 
amerikanska mässan World of Concrete i januari att det 
enda som skapade en viss känsla av “blues” var de varierade 
vinterskyarna som hängde över Nevadaöknen. Detta innebär 

inte att marknaden nu är tillbaka i samma läge som innan 
nedgången, snarare långt ifrån. Utan det verkar som om både 
entreprenörer och tillverkare anpassat sig till en ny och normal 
långsam ökning av konjunkturerna med avsevärt mera fokus på 
att hålla koll på sina kostnader och inte minst sina konkurrenter.

Tecken på återhämtning
Men årets World of Concrete var utan tvekan den bästa och 
mest positiva upplagan av mässan på länge. Rus Warner, 
produktchef på Doosan Portable Power talade för många 
utställare på mässan och sa att de 52,088 besökarna och 
en sjuprocentig ökning från 2011, var ett tydligt tecken på 
marknadens återhämtning.

“Bara att entreprenörerna är villiga att lägga ut pengar 
på att komma till Vegas och titta på nya produkter är ett bra 
tecken på vändning”, sa Warner.

Volvos marknadsspecialist Nick Tullo tillade att det 
verkar som om entreprenörerna börjar bli intresserade i att 
byta ut sina gamla produkter då många nött och blött på 
sina gamla modeller alldeles för länge. Något som spädde på 
den positiva känslan mitt under mässan var att någon gång 

under 2012 anta ett beslut om en federal upprustning av det 
amerikanska vägnätet. Ett beslut som kommer att ha stor 
inverkan både på mängden arbetstillfällen och behovet av 
nya anläggningsprodukter.

Intressanta nyheter
Vid vägbyggen i USA spelar golv- eller vägsågarna bestyckade 
med diamantklingor en viktig roll. En hel del nytt visades såsom 
Nortons C5926 som kan köras i olika hastigheter. Produkten 
drivs av en 44 kW Kubota-motor och klarar klingor mellan 46-
107 cm. Tyrolits amerikanska dotterbolag Diamond Products 
lanserade två nya modeller, CC1900-XL och CC6550XLS.

Amerikanska Concut USA introducerade en serie stora 
golvsågar som möter den nya Tier 4-standarden ifråga om 
utsläpp.

Den kommande ökningen av arbetstillfällen inom vägsek-
torn var också något som tillverkarna av diamantverktyg tagit 
fasta på. Amerikanska Dixie Diamond visade sin nya proffsserie 
designad för stora och högeffektiva sågar som företrädesvis 
används vid större vägjobb samt på brobanor. 

Även Wacker Neuson kom med nyheter i sina nya serier 
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imism i öknen

för både asfalt och betong. Wacker Neuson visade även sin 
nya eldrivna bilningshammare EH 65 som fi nns både för 120 
och 240 volt. Hammaren väger endast 26 kg vilket är en 
anmärkningsvärt låg vikt. 

Även bland de som normalt sett tillverkar lite större ham-
mare litet var det gemensamma temat. Chicago Pneumatic 
visade sina små hammare RX 4 (746-J)  RX 8 (1356-J). Allied 
Construction Products visade sin nya BR555 (678-J) hammare 
som bekant tillverkas av Sandvik. 

BR555 är den yngsta i syskonskaran som även består av 
de andra små hammarna BR777 och  BR999. Hammarserien 
är byggd bärare mellan 3,4 till 12,5 ton. 

Mycket svenskt
Rivningsrobotarna fi ck mycket utrymme på årets mässa i Las 
Vegas, i alla fall i Brokk och Husqvarnas montrar. I Brokks 
monter passade man på att visa sin stora nyhet Brokk 100. 
Eva Skinner, marknadskommunikationschef och Mikael Gardell, 
försäljningschef för Sverige berättade att Brokk 100 kommer 
att ersätta Brokk 90. “Det är dock väldigt viktigt att tillägga 
att Brokk 100 är en helt ny maskin och inte någon uppgra-

dering av Brokk 90”, berättade Eva Skinner. Det bekräftade 
också ett 50-tal svenska håltagare som tagit sig till Las Vegas. 
Branschföreningen Håltagningsentreprenörerna firar i år 
25-årsjubileum och resan var en del i detta fi rande. Mer om 
resan kan du läsa längre fram i artikeln. 

Som sagt Brokk 100 var den stora nyheten i Brokks mon-
ter och den nya produkten presenterade vi i förra numret av PD. 
Brokks nya försäljningschef i USA Peter Bigwood var mycket 
entusiastisk när Brokk hölls sin första någonsin presskonferens 
på World of Concrete. 

Inte långt från Brokk radade en annan svensk tillverkare 
upp en gäng av nya produkter allt ifrån diamantverktyg för 
borrning, vägg- och golvsågning, vajersågning och inte minst 
vägsågning. Man visade också sitt mycket breda sortiment av 
vägsågar, ett segment som man är ledande inom, inte bara i 
USA utan över hela världen. En viktig nyhet var nya elkapen 
K 3000 och sortimentet av rivningsrobotar där DXR 140 är 
senast ut i raden. Ändå nyare är de två betongsaxarna DCR 
100 och DCR 300 utvecklade för Husqvarnas rivningsrobotar.

I Pentruders monter visade man något som bör gå under 
beteckningen “teknologisk innovation”. Det handlar om 

Pentruders högfrekventa borrmotor MDU, som vi berättat om 
tidigare i tidningen. MDU är den första i serien av så kallade 
multivoltmaskiner från Pentruder som kan köras på 220 eller 
480 volt, en- respektive trefas. MDUs stora egenskaper är 
bland annat att den innehåller en borstlös motor som innebär 



10    Branschtidningen Professionell Demolering  1-2012

betydligt mindre underhåll, den har en 360° svängbar växel-
låda, borrmotorn har en extrem stabilitet och många andra 
goda egenskaper. Vidare visades också den automatiska 
borrmataren AD10 för både 110 och 230 V. Borrmataren har 
variabel hastighet från 0 till 3,2 m/s i bägge riktningarna.

Slipning och polering fortsatt stort
Slipning och polering a betonggolv är fortsatt ett stort inslag på 
World of Concrete. Amerikanska tillverkare Blastrac även med 
holländska varumärket Diamatic hade skaffat sig framträdande 
positioner på mässan. Man visade sin nya 2-48 DS Global 
shot blaster, dock en metod som är mindre vanlig i Europa 
men som intresserade amerikanarna. Man visade även den 
mera kompakta golvslipen BGS250 10-in (254-mm) grinder.

Andra nyheter var HTCs ny 800RX med en slipbredd på 81 
cm som enkelt tar sig igenom en standarddörr. Blastpro visade 
den batteridrivna och åkbara golvskrapen BRB-3100EV. Även 
Innovatech visade en golvskrap kallad Terminator Battery Jr.  

Den är designad att komplettera den större modellen av Termi-
nator i sortimentet. Den koreanska tillverkaren Polisys gör nu 
en allvarlig ansats att ta sig in på den amerikanska marknaden 
med sina produkter. Man presenterade sin elektriska golvslip 
G-650RC som har en slipbredd på 65 cm försedd med ett pla-
netariskt system med fyra diskar. Diamatic visade sin 780RS för 
slipning och polering som kan köras både på 230 V enfas och 
480 V trefas och producerar 260 respektive 410 kg sliptryck. 

Dammsugare för proffs
Var än det rivs, sågas, borras eller slipas så kommer det att 
finnas damm. Och damm är inte hälsosamt och vi blir allt mer 
upplysta om hur allvarliga dammets verkningar kan vara. Vår 
tillverkare går jämna steg och är ibland före vetenskapen när 
det gäller att hitta former för att samla de skadliga partiklarna. 
På World of Concrete fanns en rad olika leverantörer av stoft-

hantering och en hel del nyheter.
Amerikanska RUWAC visade sin nya stofthanterare 

WS2320 med 10.2 cm3 kapacitet. Företaget US Saws visade två 
nya dammsugarmodeller, UltraVac 950 och 1250. Naturligtvis 
fanns även HTC på plats som rullade ut företagets nya fjärr-
styrda stofthanterare 80iD. Maskinen har ett luftflöde på 476 
cfm (14.3 cm3) och är trefasdriven. Enligt HTC representerar 
produkten en 15 procentig kapacitetsökning.

Scanmaskin ställde ut för första gången på World of Con-
crete. Paulo Bergstrand som är marknadschef berättar att man 
nu beslutat att satsa på den nordamerikanska marknaden. “Vi 
har fått igång ett fantastiskt samarbete med vår amerikanska 
partner Levetec i Seattle. Levetec kommer att bli vår förlängda 
arm på den amerikanska marknaden. De är mycket duktiga och 
ett seriöst företag. Det känns mycket lovande”, säger Paulo.

Scanmaskin upplevde att man fick mycket bra respons på 
mässan och det såldes bra i montern. Man visade sina stora 
maskiner, Scan Combiflex 500, 650, nya 800 samt den största 
maskinen Scan Combiflex 1000. Levetec säljer Scanmaskins 
produkter dels direkt till slutkund men också genom så kall-
lade reps runt om i USA. Man håller också på att bygga upp 
återförsäljare i Kanada som kommer att administreras via 
Levetec. “Vi har stora förhoppningar på den nordamerikanska 
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marknaden och vi räknar med att sälja för mellan 1 och 1,5 
US dollar under första året”, säger Paulo. Fokus i USA ligger 
på östkusten, de östra staterna inklusive Texas.

Bosch Power Tools visade sin uppgraderade Airsweep 
3931A-PB dammsugar som kan köras både för torrt och vått 
material. I USA är propandrift vanligt då det gäller golvslipar 
och lagom till mässan släppte Ermator en propandriven 
stofthanterare kallad T8600. Modellen har samma kapacitet, 
353-cfm (10.6 cm3), som den motsvarande trefasmodellen. 
Ermator är alltså Pullman Ermators amerikanska dotterbolag.

 “Många entreprenörer i USA har bett oss att utveckla en 
dammsugare som passar den ökande mängden propandrivna 
golvslipar och nu är den alltså här”, berättade Fredrik Åkermark 
som är vice vd för Ermator Inc.

Diamantjubileum för CSDA
En pånyttfödd amerikansk ekonomi var inte det enda som 
gav World of Concrete 2012 en känsla av firande. USAs 
branschförening för betonghåltagare kallad The Concrete 
Sawing and Drilling Association (CSDA) firade dessutom 
40-årsjubileum. CSDA är troligen den äldsta håltagarfören-
ingen i världen och har idag över 500 medlemmar. CSDA är 
en mycket aktiv branschförening som regelbundet arrangerar 
seminarier, utbildningar, producerar utbildningsmaterial med 
mera. Sedan mer än ett decennium tillbaka är Patrick O’Brien 
vd för branschorganisationen som har sitt säte i St Petersburg, 
Florida. “Efter några ganska tuffa år började saker och ting 
förändras under 2011. Medlemssiffrorna började öka igen 
och vi har återigen en mera aktiv plan för hur vi kan stödja 
branschen”, berättade Patrick O’Brien.

O’Brien fortsatte med att säga att produktivitet har 
högsta prioritet på agendan. “Om en entreprenör har en 
anställd som gör tre jobb på en dag så är målet att skaffa 

utbildning och utrustning så att samma person klarar att 
göra fyra till fem jobb på en dag. Det är ett bra exempel på 
hur håltagare tänker här i USA. Konkurrensen är stenhård 
och håltagare söker vägar att bygga upp sin omsättning 
och sitt resultat utan att behöva anställa mer folk”, till-
lade O’Brien.

En klar trend i USA, som varit verklighet i Sverige sedan 
länge, är att de amerikanska håltagarna nu i allt större 
grad börjar erbjuda fler tjänster än tidigare som exempelvis 
förutom håltagning även åtar sig lätt rivning, slipning och 
polering av betonggolv, sanering med mera. “Amerikanska 
håltagare har i hög grad börjat bredda sin tjänsteportfölj och 
de flesta byggfirmor föredrar idag att köpa fler tjänster från 
en och samma underleverantörer”, säger Patrick O’Brien.

 “CSDA är en utmärkt resurs för de håltagare som 
önskar bredda sin verksamhet. Vi kan hjälpa dom med 
utbildning i handhavande och säkerhet, certifiering, miljö-
tänkande och stödja dom i sin attityd och kommunikation 
gent emot deras kunder”, tillägger han.

Det enda molnet över den klara horisonten vid World 
of Concrete 2012 var att alla entreprenörer inom rivning, 
håltagning, golvbehandling med flera åkte hem med samma 
mål och samma strategi att uppnå dom. “Det kommer att 
bli svårt att öka sina marknadsandelar med så mycket 
konkurrens och så många som strävar mot samma mål att 
skapa nya affärer. Men skam den som ger sig”, tyckte Ron 
Delaughter som är försäljningschef på amerikanska Pearl 
Abrasive Company.

HiB 
firade 
25 i USA
En stor delegation av 
håltagare reste till USA 
i samband med World of 
Concrete 2012. Ett viktigt 
syfte med resan var att fira 
att branschföreningen HiB, 
Håltagningsentreprenör-
erna inom Sveriges Bygg-
industrier firade 25-årsju-
bileum. 

Text: Arne Holgersson

CSDA är inte den enda branschföreningen som jubilerar 
i år. Sveriges HiB eller Håltagningsentreprenörerna inom 
Sveriges Byggindustrier firar i år 25-årsjubileum. Firandet 
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kommer att ske vid flera tillfällen under året men en del 
i firandet bestod i att resa till USA. 

Ett gäng på 50 håltagare och cirka 10 respektive 
åkt med på resan. Ansvarig för planeringen var Arne 
Holgersson som är ett välkänt namn i branschen. Arne 
har jobbat större delen av sitt liv för Tyrolit men jobbar 
efter sin pension med att hjälpa HiB. 

Stopp i Los Angeles hos Husqvarna
Resan gick från Sverige med ett första stopp i Los 
Angeles. Här besökte Husqvarnas servicecenter i Co-
rona som ligger strax utanför Los Angeles. Besökarna 
fick en genomgång i verkstaden och bjöds på lunch. 
På eftermiddagen berättade Bruce Penhall, ägare till 
håltagningsföretaget Cut N Core, Inc, om företagets 
verksamhet. Företaget har 120 anställda och är en av 
de större håltagarna i USA. Bruce bekräftade att situa-

tionen är tuff för amerikanska håltagare. Man slåss om 
jobben och dessutom är betalningsmoral ganska dålig. 
I genomsnitt tar det 120 dagar innan man får betalt 
för sina utförda uppdrag. Men man håller en hög fak-
tureringstakt tillika jobbtakt och fakturering sker varje 
dag under årets arbetsdagar. Vägjobben är en viktig 
del i arbetet och då framförallt spårsågning och här är 
lönsamheten tillfredsställande. Trots hård konkurrensen 

berättar Bruce att nettot på ett jobb ligger mellan 15 till 
20 procent vilket svenskarna tyckte var bra. 

Till Las Vegas
Påföljande dag bar det iväg öster ut över Mohave-
ökningen med den slutliga destinationen Las Vegas. 
Gruppen slog sig ner i hjärtat av Las Vegas, intill den 
kända “strippen” och på hotellet Venecian. Venecian är 

Brokks vd Martin Krupicka.

Bruce Penhall föreläste.



ett vackert hotell i italiensk stil men möjligheten att bland 
annat ta en tur i gondol. Några stenkast därifrån ligger 
alla de andra kända hotellen såsom Ceasars Palace, 
Bally och Belaggio med flera. Avståndet från hotellet 
till Las Vegas Convention Center där World of Concrete 
arrangeras är inte så långt. Om man är hurtig så går det 
att gå eller så väljer man Monorailen som tar ett tiotal 
minuter på mässan.

Den svenska gruppen valde framförallt att besöka 
de svenska leverantörerna som också varit med och 
sponsrat delar av resan vilka var Brokk AB, Husqvarna 
Construction och Tractive/Pentruder. Övriga svenska 
leverantör som besöktes var Tyrolit (Diamond Products), 
HTC och Scanmaskin.

Husqvarna, Brokk och Pentruder
Den första dagen på mässan besöktes framförallt 
Husqvarnas monter. Försäljningschef för Sverige, Hans 
Lück gav en ordenlig genomgång av företagets stora 
maskinpark och alla nyheter. På kvällen blev gruppen 
bjuden på mingelparty med underhållning.

Onsdagens mässbesök var viket för Brokk. Tog emot 
från Brokk gjorde försäljningschef för Sverige Mikael 
Gardell och marknadskommunikationschef Eva Skinner. 
Man visade och demonstrerade sina produkter och då 
framförallt nyheten Brokk 100 som premiärvisades för 
den amerikanska marknaden på mässan. Under dagen 
höll Brokk även en presskonferens om företaget och nya 
produkten Brokk 100. Höll i presskonferensen gjorde 
företagets nya marknads- och försäljningschef Peter 
Bigwood. Peter Bigwood är van att arbeta med svenska 
företag och var ansvarig för Atlas Copcos bygg- och 
anläggningsprodukter i USA under många år. Presskon-
ferensen var välbesökt av många journalister och Brokks 
VD Martin Krupicka höll också ett anförande. Martin 
Krupicka talade också till Hibbarna under kvällen då 
hela gruppen bjöds på middag.

Torsdagens mässbesök avsattes för Tractive AB och 
deras produkter inom Pentruder-serien. Det var Tractives 
Björn Engström som visade företagets fina maskinsor-
timent. Framförallt intresserade nya borrmaskinen MDU 
med 13 hastighet + 3 olika spindlar. Högfrekvensmaski-
nen erbjuder borrning i diametrar från 60-650 mm. Den 
har över 10 kW spindeleffekt, kort sagt lite hulkefffekt 
(!). På torsdag kväll bjöds svenskarna på middag även 
av Tractive. HiBs resa till USA och firandet av föreningens 
25-årsjubileum blev mycket lyckat och alla återvände 
nöjda hem till fäderneslandet.
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Från vänster kjell Nilsson, Peter Bäckström, Hans Lück, Kenneth Almqvist och Jonas Nors.

Från vänster Anders Johnsen, Ingrid Johnsen, Anders Andersson och Björn Engström.

Hans Lück och Jonas Nors.

Sonny Pettersson spanar in den nya utrustningen.

...apropå utrustning.
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Andersen Contractor AB med Svend Andersen är en av 
de verkliga eldsjälarna vad gäller mobil krossning och 
återvinning i Sverige. Företaget var med redan i början 
av 1990-talet och implementerade tekniken som gjorde 
bland annat rivningsmassor lönsamma för entreprenö-
rerna. Andersen Contractor AB är inte bara känt bland 
entreprenörerna som arbetar med rivning och återvinning 
utan också hos ett stort antal tillverkare runt om i Europa.

Introducerar schweiziska Gipo
Nu tar Andersen Contractor AB ett viktigt steg för att 
ytterligare förbättra återvinningsarbetet bland landets 
entreprenörer som önskar öka sin andel av återvinning. 
Andersen Contractor har slutit återförsäljaravtal med den 
schweiziska tillverkaren Gipo som tillverkar mobila krossar 
och siktar med hög kapacitet och kvalitet även för riktigt 
tunga applikationer inom återvinning och bergkrossning.

 “Vi har studerat Gipos maskiner ett tag och vi vet 
att sortimentet klarar svenska förhållande utmärkt”, 

Nu introducerar 
Andersen Gipo

säger Svend Andersen, vd för Andersen Contractor AB. 
Maskinerna klarar av både tuffa återvinningsmassor som 
exempelvis armerad betong och asfalt såväl som det hårda 
svenska berget. Detta gör maskinerna mycket användbara 
inom krossnings och återvinningssektorn.

 

Första krossen redan såld
Schweiziska tillverkaren Gipo har i 25 år producerat mobila 
kross- och siktlösningar. Sedan länge väletablerade på om-
rådet har Gipo gjort sig kända för att tillverka innovativa 
produkter av hög kvalitet. De har genom åren sålt ett stort 
antal maskiner främst i Europa. För första gången är de 
nu representerade i Sverige. Den första krossen är redan 
såld och kommer att levereras under våren.

”Gipo tillverkar både renodlade krossar och siktar 
såväl som kombinerade kross- och siktverk. Med ett 
brett sortiment av olika maskintyper och storlekar kan vi 
erbjuda en komplett serie av mobila maskiner. Vi känner 
oss mycket nöjda med det här utomordentliga flexibla 

och kvalitetsstarka sortimentet”, säger Svend Andersen. 

Hög kvalitet i konstruktion 
och produktion

Gipos krossar och siktar kännetecknas av hög kvalitet i kon-
struktion och produktivitet, med enkel drift och underhåll. De 
kan användas för effektiv återvinning och krossning av stora 
mängder material, inom ett stort antal olika applikationer. 

Det finns slagkrossar och käftkrossar i sortimentet 
liksom siktar och kompletta kombianläggningar. Alla i mobilt 
utförande. Krossarna har maskinvikter från 26 ton upp till 75 
ton. Kombianläggningar med maskinvikter på upp till 130 
ton. Inmatningstrattarnas dimensioner ligger mellan 4 m3 och 
14 m3 och med inmatningsöppning på upp till 1670x1100 
mm. Produktionskapaciteter från 150 ton upp till 1100 ton 
per timme. I samband med att den första Gipo-krossen 
levereras under våren kommer vi att publicera ett större 
reportage i tidning.

www.andersen-contractor.se



Detta lilla kraftpaket är uppföljaren till en av våra 
mest sålda rivnings maskiner någonsin – med 35 
procent större slagkraft, lägre vikt och transporthöjd, 
16 eller 32 amperes drift och ett nytt hydraulsystem. 
Ett perfekt val för dig som vill ha ännu mer kraft och 
mångsidighet för tuffa rivningsjobb i små utrymmen. 
Dessutom är den nya maskinen helt kompatibel med 
de befintliga Brokk 90-verktygen.  

Brokk 100 är uppdateringen du väntat på!

För mer information om Brokk 100: 
www.brokk.com/sv/100/

BROKK 100 
NÄSTA GENERATION 
RIVNINGSMASKINER

Brokk AB | Box 730, 931 27 Skellefteå | www.brokk.comCEMENT PROCESS NUCLEAR TUNNELING MININGCONSTRUCTION

Nu har Scanmaskins nya golvslip Scan Combifl ex 800 på allvar 
gått i produktion. Modellen har fått ett bra fäste på den europeiska 
marknaden och i januari lanserades den på den amerikanska mäs-
san World of Concrete i Las Vegas. Den nya modellen är robust 
och stabil och som alla andra modeller från Scanmaskin byggd i 
stål för kraftfull avverkning av de riktigt stora ytorna. 

Scan Combifl ex 800, är en slipmaskin som kombinerar styr-
kan mellan slipmetoden med tre slipskivor roterande på en stor 
skiva roterande åt andra hållet med möjligheten att slipa med hög 
hastighet på skivorna och större tyngd på maskinen.

www.scanmaskin.se

Scanmaskin lanserar Scan Combifl ex 800
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De må vara små, men de 
handhållna rivningsverkty-
gen samt dess tillbehör kan 
göra stor skillnad för dagens 
rivningsentreprenörer. Skill-
naderna har visat sig på såväl 
små som stora arbeten.
Stora rivningsverktyg drar ofta till sig stor uppmärksamhet. Men 
det är ofta de små handhållna verktygen som i slutändan visar 
sig vara minst lika värdefulla i entreprenörens verktygsarsenal. 
Deras kompakta storlek, lätta vikt och bärbarhet är till stor hjälp 
för byggnadsarbetarna. 

Stort utbud - många varianter
Men utbudet på handhållna verktyg är stort och som yrkesman 
är det viktigt att ta reda på hur verktygen fungerar ihop med 
sina användare. Faktorer så som ergonomi, användarvänlighet, 
vibrationer, dammkontroll måste noggrant kollas upp vid ett 
inköp. Även den mest erfarne rivningsentreprenören kan få 
problem med att välja rätt i det stora utbudet. ”Du får vad du 
betalar för” är ett ordspråk som stämmer in på såväl entrepre-
nören och dess kunder. Förväntningar och krav är just nu högre 
än någonsin på de handhållna verktygen.

I det här temat tar vi en titt på några av många innovationer 
som tillverkare lanserat under de senaste månaderna.  

”Stihl” på bränsleinsprutning
På mässan ”World of Concrete 2012” visades kapmaskinen ”TS 
500i”, den första handhållna kapen med ett elektroniskt data-
styrt bränsleinsprutningssystem. Bränsleinsprutningssystemet 
kan exakt bestämma den rätta bränsleblandningen. Den nya 

Funktionen gör det möjligt för användare att utföra våtkap-
ning med en minimal mängd vatten och slam, både inomhus 
och utomhus. Maskinen är avsedd för 350 mm klingor och har 
ett skärdjup på 125 mm. Maskinen inkluderar ett nyutvecklat 
stänkskydd som skyddar både användaren och maskinen från 
vatten och slam. Liksom de andra Husqvarna-maskinerna roterar 
sågbladen framåt för att minimera belastningen för operatören. 
Det gör också att arbetet går mer effektivt. K300 Wet är utrustad 
med elektroniska överbelastningsskydd. Systemen heter Elgard 
och SoftStart. De möjliggör start även med svaga säkringar.

Ny rivningshammare från Makita
Makita har släppt två nya bilningshammare, HM0870C (5 kg) 
och HM1203C (9 kg). Båda är försedda med Makita-motorer. 
Maskinerna är kraftfullare och effektivare än sina föregångare. 
HM1203C och HM0870C är konstruerade med elektroniska 
styrenhetsfunktioner med  konstant varvtal som automatiskt 
genererar extra ström till motorn. Det gör att man kan behålla 
hastigheten under extra belastande jobb. Maskinerna startar 
mjukt vilket underlättar kontrollen över verktyget. Hastigheten 
kan också regleras vilket gör att verktyget blir mer mångsidigt. 
För att skydda maskinen och användaren från skador går det 
inte att vrida maskinen hur som helst. En koppling är konstru-
erad för att känna av maskinens rörelser. Maskinen är utrustad 
med LED-lampor som varnar om någonting är 
fel, om sladden är skadad någon borste 
behöver bytas ut till exempel. Borr-
ningen går snabbare 
och verktyget har 
längre l ivs-
längd än sina 
föregångare.

Metabo kombihammare
Metabo Corporation har utökat sitt sortiment av kraftfulla 
borrhammare. Sortimentet omfattar produkten KHE 76, en 
kombihammare som ger ökad kraft och precision samt komfort 
och säkerhet. Det nya verktyget har en inställning som minskar 
slagenergin med 30 procent när man arbetar i följsamma och 
spröda material. Hammaren är också kraftfull och kan borra med 
stor diameter i mycket hårda material. Den mångsidiga KHE 76 
gör det också möjligt för användare att snabbt och enkelt flytta 
mellan murverk, 
borrning och 
rivningsarbeten 
utan att byta 
verktyg. Kom-
bihammarens 
m e j s e l  k a n 
fastställas i tolv 
positioner och 

hammaren startar mjukt. Det gör att precisionen ökar vid använ-
dandet av verktyget. Verktyget är ergonomiskt utformat och har 
flera säkerhetsfunktioner. Det elektroniska varvtalsreglaget gör 
det möjligt att hålla en jämn borrhastighet oavsett belastning.

Även KHE 76 har LED-lampor som varnar för om någonting 
inte stämmer eller behöver bytas ut. En särskild tätning stänger 

ute dammet. Verktyget väger 8,5 kilo och levereras som 
standard med bland annat extra handtag.

Borrhammare från Bosch
RH228VC Bulldog Xtreme Max 
ger enligt Bosch 40 procent högre 

hastighet, 20 procent mer effekt (3.3 J) 
och upp till 30 procent mindre vibrationer 

(12 m/s2) än de flesta andra hammare i klassen, och kan 
borra hål upp till 28,6 mm i diameter. Nyckeln till RH228VC är 
en längre kolv och en bult som slår mer effektivt och med ökad 
precision. Det ökar både snabbheten och styrkan i verktyget, 
även vibrationerna minskar. Indirekt ökar även hållbarhetsläng-
den och verktygets driftssäkerhet. RH228VC slår hårdare och 
borrar snabbare med färre slag per minut (0-5,460). Det innebär 
mindre slitage på den kraftfulla 8-AMP motorn.

RHS181 kompakt 
borrhammare från Bosch

En annan nyhet från Bosch är RHS181, en kompakt borrham-
mare med hög och effektiv prestanda. Verktygets livslängd är 
mycket lång bland annat på grund av den effektiva motorn. 
Just nu är borrhammaren bland det kraftfullaste verktyget man 
kan få tag på marknaden menar Bosch. Verktyget ska vara 
ergonomiskt anpassat för användaren. Bosch lithium-batteri 
ger en lång driftstid vilket gör att användaren kan borra många 
fler hål på en batteriladdning.

Hilti debuterar med 
ny bilningshammare

Borrhammaren, TE 700-AVR är komfortanpassad och särskilt 
utformad för renoveringsarbeten. Med 15 procent mer 

kraft, ett reducerat kontakttryck samt ett dammborttag-
ningssystem som heter TE DRS_B kan bilningshammaren 
jobba snabbt med att ta bort murverk, bryta ut betong 
och utvidga öppningar i väggar såväl som att ta bort 

kakel och gips. Hammaren väger 7,9 kilo och vibrationerna 
hålls på en låg nivå tack vare AVR, Acitive Vibration Reduction 

system. Ett kylsystem minskar slitage och tätningen förhindrar 

“Ge dom en hand”

maskinens effektivitet ger en ökning på 17 procent och skär-
hastigheten var 15 procent högre jämfört med den föregående 
modellen, STIHL TS 420. Vikten däremot ökade med endast 6 
procent jämfört med den föregående modellen. Resultatet är 
mycket gott även vid en hantering i de mest tuffa förhållanden. 

Husqvarna K 3000 Wet 
Som namnet antyder är Husqvarna 300 Wet en elkapmaskin 
i våta förhållanden. Maskinen är utrustad med DEX dust, ett 
system som reagerar på damm och som har en integrerad 
vattenregulator som styr vattenmängden. Vattenmängden är 
reglerad till en nivå så att den precis klarar av att binda dammet. 

att damm kommer in i själva verktyget. Livslängden har enligt 
företaget ökat till det dubbla och det dröjer längre än tidigare 
mellan servicetillfällena. TE 700-AVR har också en låsbar om-
kopplare för enkel kontinuerlig drift under lång tids användning. 

Nya Hilti 18-volt Skruvdragare 
Hilti lanserar den första familjen av skruvdragare med borstlösa 



motorer. De nya verktygen har en effektivt hammar-
mekanik som ger mer uthållighet per laddning. 
Den nya skruvdragarfamiljen har utvecklats med 
livslängd och kvalitet i åtanke. Motorerna är högef-
fektiva och starka och utnyttjar batteriernas fulla kapacitet 
väl. Motorns värme hålls nere vilket leder till mindre slitage 
och längre livslängd. Verktygen är anpassade för att stå emot 
damm och fukt. En strömbrytarfunktion rycker in om fel 
uppstår och fyra LED-lampor ger bättre sikt på arbetsytan.

Mångsidiga borrhammare 
från Metabo

SBE710 och SBE 1100 Plus kan användas på olika bygg-
nadsmaterial, däribland betongblock, fast betong och tegel. 
Slagborren SBE710 har Metabo: s elektroniska varvtalsreglering, 
(Variospeed) så att användaren enkelt kan reglera hastigheten 
från det lägsta värdet till det högsta. SBE710 har en motor 
utformad för att klara damm och överbelastningar av 
olika slag. Liknande funktioner finns hos den andra 
maskinen, SBE1100 Plus. Säkerhetsfunktioner för 
båda verktyg är bland annat ett gummibelagt 
grepp, för att minska halkrisken.

Eibenstock – mångsidig 
i vått och torrt

Eibenstocks borrmaskin ETN 162/3 har en nyutvecklad 
och kraftfull 2200 W motor med hög effektivitet och god 
hållbarhet. Verktyget är mångsidigt och kan användas 
i både armerad betong och i murverk. Handtagen är ergo-
nomiskt utvecklade vilket gör att användaren blir mindre trött 
när han arbetar. Den nyutvecklade oljepumpen säkerställer op-

timal smörjning 
av den tre-växlade 

växellådan i alla ar-
betsställningar. LED-

lampor indikerar till 
operatören i god tid före byte av kolborstar är nödvändig. 

Borren kompletteras med en annan nyutvecklad borr som 
heter Eibenstock BST 182 V/ S core. Borr som har en ny 

patenterad vagn samt ett stativ som också är nyutvecklat. 
Motorn kan snabbt och enkelt monteras på borriggen. 

Enkel torrborrning 
med Baier Drilling Systems

Vad är så speciellt med Baiers torrborrningssystem? I motsats 
till andra lösningar är man inte begränsad till någon diame-

ter. Modellerna BdB 825 och BDB 
827 behöver inte någon 

stödjande sidoutrustning 
för att borra hål. Det är 
lätt att komma igång 

att borra direkt när man är på 
plats. Verktyget kombineras med en 

professionell dammsugare. Borrningen kan 
pågå i upp 40 minuter utan att det behövs en enda 

droppe av vatten eller andra tillsatser. Även “storebror” 
Baier BDB 825 finns nu tillgänglig. 

Atlas Copco presenterar nya kraftpaket
Den senaste generationen av Atlas Copco kraftpaket-LP 9-20 P 
samt den elektriskt drivna LP 9-20 E-kombination har godkänd 
teknik med innovativa och lämpliga funktioner för att maxi-

mera prestanda, ef-
fekt och tillförlitlig-
het. Kylkapaciteten 
är förbättrad och 
oljetemperaturen 
kontrolleras regel-
bundet. 

De nya pa-
keten innehåller 
också andra eta-
blerade funktioner 
så som ”Ström on 
Demand” (POD) 
vilket innebär att maskinen laddas up igen om den går på 
tomgång. Borrhammarna är miljöanpassade och lätta för 
användaren att transportera.

Förarkomfort är enligt företaget genomtänkt och även här 
är vibrationerna reducerade, vilket resulterar i mindre trötthet 
och ökad produktivitet. 

Ny Bosch HDC håller dammet på plats
Dammet är ofta en aktuell fråga på byggarbetsplatser. Nu har 
Bosch Power Tools uppgraderat sin utrustning med nya HDC 
dammuppsamlingssystem. Systemet fungerar bra till mejsling, 
borrning och rivning. Systemet har tre funktioner: HDC-C1 
(mejsling endast), HDC-D1 (för både borrning och mejsling) 
och HDC-D2 (för rivning/bruk). Alla tre funktioner har ett 
verktyg utan spännband för att underlätta snabb och enkel 
installation och justering på verktyget. Samtliga verktyg har 
en dammport som ansluter till dammuppsamlingssystemet. 
HDC-D1 är anpassad för olika borrdjup vilket gör att den 
passar de flesta byggarbetsplatser.
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En annan nyhet är att Bo Holmquist, företagets grundare och 
mest kända ansikte utåt, lämnade vd-stolen den 1 februari 2012 
för att kvarstå i företaget med inriktning på storkunder och 
den framtida strategin inom området maskin, demolering och 
närliggande sektorer. Det handlar om synergier, att få produkter 
och människor att samverka optimalt. 

Maskinias nya VD
Ny på vd-jobbet från samma datum är Fredrik Holmquist, son 
till Bo, delvis med en uppväxt inom företaget och med en period 
med kvalifi cerad rådgivning åt tillverkare inom entreprenadma-
skinsektorn bakom sig.

En fi losofi  är att de produkter man tar sig an i Maskinia inte 

bara skall säljas. En förutsättning för att försäljningen överhuvud-
taget skall komma till stånd är att kunden vet att service och re-
servdelar fungerar. Serviceaspekten är väl tillgodosedd från huvud-
kontoret i Linköping och egna fi lialer i Stockholm, Jönköping och 
Staffanstorp. Därutöver finns samarbetspartners, så kall-
lade servicegivare och servicelämnare, så att hela landet täcks. 
Den svenska identiteten var inte minst viktigt för Case när man 
valde Maskinia som generalagent efter att tidigare ha täckt 
landet från en importör i Danmark.

Case är heltäckande
Case har ett komplett program av maskiner och redskapsbärare 
för bygg- & anläggning och entreprenadsektorn med dumprar, 

band- och hjulgrävare, minigrävare, hjullastare, teleskoplastare, 
traktorgrävare/grävlastare och kompaktlastare. Geografi skt är 
Latinamerika den största marknaden och globalt dominerar 
traktorgrävarna produktmässigt. Grävmaskinerna tillverkas 
i Japan av Sumimoto Heavy Industries Ltd, med vilket Case 
1992 ingick ett strategiskt samarbetsavtal. Genomgående för 
maskinprogrammet är att man försöker ge kunderna mervär-
den inom områdena som produktivitet, bränsleförbrukning, 
servicevänlighet och förarmiljö. Generalagenturen för Case 
entreprenadmaskiner sköts av dotterbolaget Swecase AB inom 
Maskiniagruppen.

Samtidigt behålls agenturen för Doosan som man 
målmedvetet lyckats erövra en tredjeplats åt i Sverige med 

Sedan slutet av 2011 representeras Case i Sverige 
av Maskinia i Linköping. Case blir en hörnsten i Mas-
kinias produktprogram som redan omfattar Doosan, 
Everdigm och nu nyligen även Montaberts produkter 
inom entreprenadmaskinbranschen. Dessutom är 
företaget genom dotterbolaget Krossia svensk repre-
sentant för kross- och sorteringsverk med vikter upp 
till 52 t från bland annat Sandvik. Sammantaget göra 
detta Maskiniagruppen till en intressant leverantör 
inte minst för rental- och demoleringssektorerna.
Text & foto David Ehrenstråle

“No Cold Ca
Maskinia ny svensk generalagent för Case och Montabert:



en marknadsandel på omkring 10 procent. Också här kan 
kunden välja på ett komplett program av maskiner och red-
skapsbärare. Doosanagenturen handhas av Doosan Sweden 
AB inom Maskinia. Svenska kunder kan därför fritt välja 
endera eller båda fabrikaten och ändå handla från samma 
företagsgrupp även om de dagliga kontakterna i vissa fall 
lagts ut på olika avdelningar. Man kan föreställa sig att det 
angelägna för Bo, Fredrik och de andra i Maskinias lednings-
grupp att identifiera synergier mellan affärsområden och 
produktavsnitt.

Nu är Montabert tillbaka
Samma överlappande behovstäckning gäller för övrigt även på 

redskapssidan där produkterna från Montabert och Everdigm 
kompletterar varandra kvalitets- och prismässigt. När nu 
Maskinia ställt sig bakom Montabert är en återkomst för 
fabrikatet i Sverige i större stil ganska trolig. Förr användes 
ofta Montabert-hammare på rivningsrobotar. Något man ser 
sällan idag. Men med Maskinia vid rodret kanske marknaden 
får se mer av Montabert i framtiden. Överlag var Montabert ett 
vanligt förekommande rivningsverktyg och en hydraulhammare 
med mycket hög kvalitet. Everdigm är för övrigt samma sak 
som Hanwoo med den skillnaden att produkterna bytt namn 
och färg. Genom Maskinia säkras inte minst tillgången till 
reservdelar och service.

Slutligen har Maskinia också lagt agenturen för krossverk 
från Rockster samt de mobila bandtransportörerna från Edge i 
Krossia AB, som också säljer krossverk upp till 52 t från Sandvik.

Kort kan nämnas att Case rivningsutrustade grävare har 
visat sig vara ett utmärkt val ifråga om styrka, effektivitet och 
fl exibilitet på arbetsplatsen. Ett väl beprövat rivningsmärke 
runt om i världen. Kort sagt, Case är inget “Cold Case” utan 
glödhett i allra högsta grad.

www.maskinia.se

se”

Maskinia är ny generalagent för Sverige av entre-
prenadmaskinerna från Case. Maskinia ansvarar 
för försäljning, reservdelar och service av märket.

Case är inte minst kända inom demoleringsom-
rådet för sina höjdrivningsmaskiner. Foto: Case.

Med ny generalagent kanske Case hjullastare blir 
vanligare också på rentalsidan. Servicevänligheten 
och förarmiljön kan medverka till det. Foto: Case.

Nertrappning är kanske inte riktigt rätt uttryck när 
Bo Holmquist lämnar vd-skapet för Maskinia. Hans 
nya ansvarsområden är storkunder och de olika af-
färsområdenas synergier.

“Målet på fem års sikt är att Case skall ha 10 procent 
marknadsandel i Sverige”, säger Fredrik Holmquist, 
nytillträdd vd på Maskinia.

Hydraulhammare, betongsaxar och andra demole-
ringsredskap från såväl Montabert som Everdigm nu 
fi nns hos Maskinia. Fotot ovan © Montabert.
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Fjärrstyrda rivningsrobotar 
blir allt populärare inom 
rivningsbranschen runt om 
i världen. Rivningsrobotens 
starkaste argument är att 
den skyddar operatören i 
farliga arbetsmiljöer och 
den kommer åt i trånga 
och begränsade utrymmen. 
Sedan 1970-talet och fram 
till för bara några år sedan 
fanns bara en tillverkare 
av dessa maskiner. Idag är 
antalet tillverkare har börjat 
öka långsamt. PDs Mikael 
Karlsson har undersökt vad 
som är nytt inom området 
fjärrstyrda rivningsrobotar.
Sedan decennier har vi svenska varit vana vid att det funnits 
en tillverkare som satt standarden för fjärrstyrda rivningsro-
botar. Under många år var tillverkaren i princip helt ensam 

om tekniken. Ett stort försprång i teknikutveckling 
och en förhållandevis begränsad marknad höll 
konkurrenterna bort under lång tid. Men under 
det senaste decenniet har det börjat hända 
saker och fl er tillverkare har dykt upp. Orsa-
kerna är fl era som produktsynergier och 
en växande marknad.

Brokk fortsatt störst
Men Brokk är fortsatt störst 
inom området och det 

har man bevisat inte minst genom 
att under de senaste två åren hålla 
en hög utvecklingstakt. Under den 

senaste tiden har man lanserat två nya 
robotar, med den nya Brokk 100 senast 
ut. Brokk 100 är nästa generation av 
rivningsmaskiner i kompaktklassen 
under 1000 kg. Maskinen har 35 pro-

cent mer brytförmåga, ökad fl exibilitet 
och en ännu mer kompakt design än föregångaren Brokk 

90. “Brokk 100 är en helt ny maskin som gör det möjligt för 
våra kunder att ta ännu fl er utmanande projekt med ökad 
lönsamhet”, säger Brokk ABs VD Martin Krupicka. Brokk 
100 har dessutom ett nytt lastkännande hydraulsystem med 
förbättrad hydraulisk kapacitet, vilket ger en 35 procent ök-
ning oljefl ödet vid användning av exempelvis Atlas Copcos 
hydraulhammare SB152 med en egenvikt på 150 kg . Brokk 
100 har även försetts med förbättrade köregenskaper, 
en lägre design och man har infört förbättringar för att 
underlätta service och dessutom lyckats öka kylkapaciteten.

Brokk 100 är också den enda roboten i sin klass som 
roterar 360°. Den har en utomordentlig arbetsprestanda 
för sin storlek utan att kompromissa med stabiliteten, pro-
duktiviteten eller tillförlitligheten. När strömförsörjningen är 
begränsad kan maskinen köras på 16 A. Andra nya funktioner 

Ovan och till vänster Brokks 
nytillskott Brokk 100 som 
ersätter Brokk 90 och som 
levererar hela 35 procent 

mera kraft än föregångaren.

Till vänster Hong Kong-baserade HD Engineering nya 
rivningsrobot HD50-RB. Det lite komiska i samman-
hanget är att det sitter en Darda-sax på maskinen. 
Darda som numera ägs av Brokk.



Verktyg till ert rivningsprojekt!Verktyg till ert rivningsprojekt!

Hackspett
8 storl. från 700 kg till 8 tonBärmaskin: 7-100 ton

NYHET!
LaBounty MSD - skrotsax

11 storlekar, Vikt: 230 kg-19680 kg

Bärmaskin: Robot - 125 ton

Produktinformation: 
www.ipegbg.com

Tel  0303-79 94 24
Fax 0303-79 94 25
post@ipegbg.com

Norge 
+47 98 866 106

Vattenkanon

för dammbekämpning

V12 12,5 kw, V7 6,5 kw
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är de slagtåliga kåporna som gjorts i stål, maskinen är försedd 
med stötfångande gummikuddar och är utrustad med 
LED-lampor med betydligt längre livslängd än 
de traditionella.

Brokk 100 väger 990 kg, är 780 mm 
bred och 1147 mm hög. Rekommenderad 
maxvikt på verktygen, såsom hammare, 
pulveriserare, saxar och borrar är 150 kg.

Världens största 
rivningsrobot

Tidigare under 2011 lan-
serade Brokk också 
den hittil ls största 
rivningsroboten nå-
gonsin. Maskinen har 
beteckningen Brokk 800 och är 
enligt tillverkare den hittills mest kraftfulla rivningsrobot. Det 
är i själva verket mer än dubbelt så stor som den tidigare 
toppmodellen Brokk 400. Den uppfyller kundernas krav på 
längre räckvidd och högre kapacitet, särskilt inom tunnlar, 
gruv-, metall- och processindustrin.

Brokk 800 väger 11 ton och har en räckvidd på cirka 
10 meter. Det har mer än dubbelt så stor slagkraft som 

Brokk 400 och kan också bära dubbelt 
så tung utrustning, som skopor, ham-
mare, betongsaxar, pulveriserare och 
borrutrustning. Det är en mycket 

kompakt maskin för sin storlek 
med samma kapacitet i relation 
till sin storlek som resten av 
Brokk-modellerna. Brokk 800 
finns i två modeller som Brokk 
800 Standard och Brokk 800 

Process, där den senare är speciellt 
utformad för komplicerade rivning 
jobb i varma miljöer.

Brokk 800 i standardversio-
nen är utrustad med det välbe-
prövade tredelade armsystemet 

från Brokk som erbjuder en exceptionell 
räckvidd och levererar stor kraft i slaget utrus-

tad exempelvis med en MB1000-hammare från Atlas 
Copco. Brokk 800 Process ser lite annorlunda ut och har ett 
specialkonstruerat armsystem som klarar höga temperaturer. 
Dessutom kan hammaren roteras i 360°. Denna egenskap 
gör det möjligt att arbeta i princip vilken vinkel som helst 
med oförändrat kraftuttag. Hammaren är dessutom 
försedd med en konstruktion där operatören kan slå, 
böja och bryta med hammaren vilket underlättar vid 
exempelvis ugnsrivningar. Brokk är övertygad om att 
Brokk 800 Process är det ultimata hjälpmedel vid 
arbeten inom processtiden där man hela tiden 
måste hålla hög effektivitet för att klara tajta 
tidsscheman.

www.brokk.com

En robot från Hong 
Kong

Hong Kong-baserade tillverkaren 
HD Engineering erbjuder en 
fjärrstyrd rivningsrobot för 
tung rivning med 
m o d e l l b e t e c k -
ningen HD50-RB. 
Maskinen visades för 
första gången på ConExpo i Las Vegas 
förra året. Robot drivs av en 37 kW elmotor och väger cirka 
fem ton. Räckvidden ligger på cirka åtta meter. Fjärrkontrol-

len till maskinen är utvecklad för att kunna användas både 
för rivning och borrning. “Bortsett från HD50-RB, som är 
en standardprodukt, har vi byggt många skräddarsydda 
rivningsrobotar, helt efter kundens specifikationer. Vi har 
tidigare byggt exempelvis en 2-tons robot på 15 kW”, 
berättar Lawrence Ng vid HD Engineerings marknadsavdel-
ningen. “Efter att vi blivit ett partnerföretag med italienska 
Casagrande Group har våra resurser på produktutveckling 
och tillverkning ökat dramatiskt, liksom våra internationella 
försäljningskanaler”, tillägger Lawrence.

www.hdengineering.com

Finmac och Avant Tecno fusion
Som bekant ägs numera Finmac Demolition Oy av den finska 
minilastaretillverkaren Avant Tecno Oy. Affären genomfördes 
i juli 2011. Finmac tillverkar den fjärrstyrda roboten F16. 
Finmac grundare, Paavo Salonen, arbetar fortsatt vidare i 
verksamheten och är ett viktigt stöd för Avant Tecno. “Vi 
håller på att göra vissa ändringar i den gamla maskinen 
och en uppdaterad version kommer att lanseras under den 
första delen av 2012”.

Avant Tecno affärsområdeschef, Jukka Karjalainen, ser 
rivningssektorn som en mycket intressant verksamhet för 
företaget i framtiden. “Vi anser att detta förvärv är ett ut-
märkt sätt att utöka vårt produktutbud med inriktning på riv-
ningskunder. Sedan länge köper rivningsentreprenörer även 
våra kompaktlastare”, säger han. “Vi konsoliderar också vårt 
återförsäljarnät för att skapa en stark försäljning och service 
bestående av både av en del tidigare Finmac-återförsäljare i 
kombination med våra befintliga Avant-återförsäljare. Först 
kommer vi att koncentrera försäljningen här i Europa”. I 
Sverige säljs Finmacs rivningsrobotar av företaget Nordfarm 
som också är återförsäljare för Avant sedan många år tillbaka.

www.finmac.com

Husqvarnas nya DXR 140
För några år sedan kom Husqvarna Construction Products 
in på marknaden som en stark konkurrent till Brokk. Model-
lerna som man lanserade var väl genomtänkta och innehöll 
en hel del innovationer som Husqvarna då var ensamma om. 
DXR 140 är det senaste tillskottet i Husqvarnas sortiment 
av fjärrstyrda rivningsrobotar. Detta är den minsta och 

lättaste familjemedlemmen. Trots sin kompakta 
design är den en kraftfull maskin 

för rivningsarbeten i trånga 
utrymmen där underlaget 

kräver en lätt maskin.
DXR 140 vä-

ger endast 967 
kg och har en 
effekt på 11 kW. 
Den finns också i 

en15 kWs version 
som gör det möjligt för 

operatören att använda upp till 100 procent av hydraul-
hammarens styrka. 11 kW-motorn kan köras på en 16 A 
säkring. DXR 140 har utvecklats med fokus på att göra 

användarens arbete effektivare och enklare. Dess 
kompakta design med en bredd på endast 770mm, 
gör roboten smidig att manövrera och transportera. 

Maskinen går genom de flesta dörröppningar och 
passar i en hiss eller på en trailer. Maskinkrop-

pen är låg vilket ger fri sikt över maskinen 
vilket i sin tur gör arbetet både ef-

fektivare och säkrare.
www.husqvarna.se

En hybrid 
robot från Norge

Hansen Engineering A/S i Lillehammer, Norge, har utvecklat 

Bilderna ovan och nedan visar Finmacs F16. Tillverkningen av Finmacs produkter ingår numera i bolaget 
Avant Tecno. I Sverige marknadsförs och säljs Finmac-sortimentet av företaget Nordfarm.

HD50-RB från HD Engineering. På bilden utrustad med 
en borrutrustnig från samma tillverkare.



en helt ny fjärrstyrd rivningsrobot kallad RC950. Maskinen 
är runtomsvängande i 360° rotation och bommen klarar 
en vertikal svängradie på 115°.  Maskinen har en kompakt 
konstruktion och de ingående materialen i maskinkroppen 
är stål och vakuumformad kolfiber.

“Detta är den allra första modellen på marknaden 
som är utrustad med ett hybridmotorsystem”, säger Rune 
Hansen som har utvecklat den nya roboten själv. Hybridsys-
temet är baserat på en Kubota E-TVCS 10,2 kW dieselmotor 
med låga utsläpp och bullernivåer samt en 11 kW el-motor 
av typen ABB G3AA 400V. Maskinen är utrustad med 24V 
mjukstart/stopp. Ingen mekanisk driftinställning behövs för 
att byta från el till diesel.

RC950 har integrerade stabilisatorer i schaktbladet. 
Maskinens bredd kan hydrauliskt justeras från fjärrkontrol-
len från 700 till 1700 mm.

Den digitala och analoga radio- respektive fjärrkon-
trollen har en räckvidd på 300 m och speciell ergonomisk 
design som gör det enkelt att använda antingen fastsatt i 
kontrollbandet eller löst i handen. Kontrollenheten väger 
endast 2,2 kg och har en drifttid på 10 timmar. “En prototyp 
av rivningsrobot har varit i drift här i Norge sedan 2006. 
Och det har fungerat utmärkt. Vi söker för närvarande 
investerare och planerar att gå i fullskalig produktion så 
snart som möjligt“, säger Rune Hansen.

www.demolition-robot.com

DXR 140 är den senaste roboten i rad från Husqvarna. 
En liten och kompakt robot med stor flexibilitet och 
styrka i trånga utrymmen. På bilden är maskinen 
försedd med den nya betongsaxen DCR 100, också 
från Husqvarna. Mer information om saxen återfinns 
på sidan 44.

Rykten om en ny rivningsrobot
Vad du just har läst handlar om alla existerande märken av 
fjärrstyrda rivningsrobotar förutom att den kinesiska tillver-
karen Giant Breaker. Tillverkaren var dock mycket motvillig 
att lämna någon information om sina produkter när PD 
kontaktade dem. Det finns också ett rykte spridning i Sverige, 
Finland och Tyskland att en stor global tillverkare har börjat 

Ovan och till höger norska Hansen Engineerings 
fjärrstyrda rivningsrobot. Produkten eller prototypen 
har funnits sedan 2006 men har ännu inte kommit 
i serieproduktion. Rune Hansen som har utvecklat 
produkten och som är ägare till företaget berättar 
för PD att man nu aktivt söker efter företag som är 
intresserade att investera i robot-programmet.

utveckla en fjärrstyrd rivningsrobot. Detta är bara ett rykte 
och PD tar inget ansvar för om det är sant eller inte. Tidningen 
föredrar att inte nämna några namn innan ryktena bekräftas.
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På Nordbygg 
När mässan arrangerades i slutet av mars 2010 blev utfallet ett 
rekord. Omkring 900 företag ställde ut och 59 322 personer be-
sökte mässan. Förra gången var Stockholmsmässan nyutbyggd 
och Nordbygg utnyttjade den gången alla de 75 000 kvadratme-
trarna. Det ser även mycket lovande ut för årets upplaga av mäss-
san. Utställarlistan rapporterar 908 utställare och när detta skrivs 
är det drygt en månad kvar till mässan så mycket kan hända. 

Tyngdpunkt på byggprodukter
Men Nordbygg är en mässa med tyngdpunkten på byggprodukter 
med ett enormt sortiment av produkter som kanske framförallt 
lockar slutkonsumenterna och inte i lika stor utsträckning proff-
sen. Därför är det mindre sannolikt att läsarna av Professionell 
Demolering besöker mässan. I mässan B-hall återfinns de största 
leverantörerna av diamantverktyg och maskiner och utrustningar 
för håltagning samt golvslipningsutrustning. Däremot finns 
knappt någon tyngre utrustning för exempelvis rivningsindustrin. 
Detta är dock inte förvånande då denna kategori vare sig stäl-
ler ut eller besöker mässan. Men Nordbygg lägger heller inte fo-
kus på den här typen av produkter eller den besökarkategorien. 
Mässan är tillräckligt omfattande ändå och det är omöjligt att 
täcka in allt. Däremot finns ett stort antal leverantörer till ma-
skinuthyrningsbranschen vilket är en utställarsektor som ökat på 
Nordbygg.

 

Hållbart byggande
Årets tema för Nordbygg är hållbart byggande. Hållbarhet som 
länge varit idéer om framtiden har nu utvecklats till konkreta 
produkter och tjänster som visas upp på Nordbygg 2012, säger 
Peter Söderberg. Det är de miljö- och energismarta lösningarna 
som står i fokus. Här följer ett par exempel på utställare med stort 
miljöfokus. En stor del av dessa utställare berör fastighetsbranschen 

som tagit ett allt större utrymme på mässan sedan år 2010. Norra 
Djurgårdsstaden  är ett av Europas mest omfattande stadsutveck-
lingsområden med väldigt höga miljömål. Här satsas på hållbart 
byggande i världsklass. Stockholms Stads Exploaseringskontor 
kommer att presentera projektet under Nordbyggmässan.

Betongforum
Betongforum är ett projekt där ett antal företag inom betong med-
verkar, bland annat svensk Betong och Cementa. De samarbetar i 
frågor som är gemensamma för dem. Till exempel imagefrågor och 
miljöfrågor. Betongforum har en monter på 108 kvadratmeter och 
här ska på olika vis det tunga byggandets miljöfördelar lyftas fram. 
Långsiktigheten i byggandet kommer kraftigt att betonas och man 
vill visa på fördelarna med att bygga för flera generationer framåt. 
Betongforum fokuserar också på betong och estetik och kommer 
att ha både seminarier och filmvisning i montern. 

Renovera energismart 
Samlad expertis redovisar smarta energilösningar i montern 
Renovera Energismart. I inspirationsmontern som ligger i en-
tréhallen kommer bland annat Byggherrarna tillsammans med 
beställargrupperna Belok och Bebo att ställa ut. De presenterar 
de senaste energismarta lösningarna och erfarenheterna från de 
båda grupperna. 

Bebo, beställargruppen för flerbostadshus och Belok, bestäl-
largruppen för lokaler, arbetar för att ta fram projektmetoder 
och teknik för att nå de nationella målen för energiminskning. 
Beställargrupperna är samarbeten mellan Energimyndigheten 
och Sveriges största fastighetsägare. Fokus kommer att ligga på 
genomförda projekt och lösningar. Ett material ska tas fram där 
man sammanställt de bästa erfarenheterna från båda grupperna.  
I ett seminarium under onsdagen presenteras erfarenheterna 
från de båda beställargrupperna i detalj, säger Mats Björs, vd på 
Byggherrarna.

Montern renovera energismart innehåller även representanter 
från HSB, VVS-företagen, VVS fabrikanternas råd, Eio, Green Coun-
cil, Svensk Ventilation och Energimyndigheten. Här visas även en 
modell av en miljonprogramslägenhet upp som visar exempel på 
hur man renoverar energismart.

Svensk Byggtjänst visar upp 
projektet ”Mina Kvarter”

Det är viktigt att renoveringar inte styrs av kortsiktig ekonomi när 
alla de husen som byggdes inom miljonprogrammet på 1960- 
och 70-talen ska renoveras, menar man på svensk Byggtjänst. 
Det måste bli renoveringar som tar hänsyn till miljön och till vad 
människor vill göra i sina kvarter.

På Svensk Byttjänst Facebooksida har man samlat flera inspi-
rerande exempel på hur ungdomar lyckats påverka och få igenom 
sina förslag på hur miljön i just deras område kan förbättras. 
Svensk Byggtjänst ger också tydliga råd om hur man kan arbeta 
rent praktiskt för att få igång samarbeten med bostadsbolag och 
kommuner och uppnå konkreta resultat i sina kvarter. 

Projektet Mina Kvarter startades av svensk Byggtjänst för 
att få igång fler samarbeten mellan ungdomar och bostadsbolag 
främst i de så kallade miljonprogramsområdena. På mässan kom-

Nu är Nordbygg till-
baka, byggmässan 
i huvudstaden. Eller 
kort sagt hela Nor-
dens byggmässa. 
Nordbygg är störst 
i Norden och från 
arrangörshåll hop-
pas man att tangera 
2010 års rekord med 
över 900 utställare 
och drygt 60 000 
besökare. Med några 
veckor till mässan är 
oddsen ganska goda 
för det.
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Rivnings-/sorteringsgrip

Möt oss på MaskinExpo!
Monter X51, X53

JÄ R FÄ LL A 08-36 69 70  |  K A R L S TA D 054-53 40 50  |  K ARL SKOGA 0586-595 10 
S Ö R B Y G D E N  0696-701 34  |  L U L E Å  0920-250 230  |  E S LÖV 0413-55 88 82

Entrack utökar sitt sortiment med rivnings- och sorteringsredskap från finska Ramtec. 
Ramtec har i snart 10 år tillverkat utrustning under varumärket Robi. Robiprodukterna 
motsvarar de högt ställda krav som branschen kräver avseende kvalitet och teknologi.

Multiverktyg

PulveriserareHanteringsgrip Rivningsgrip/kross

Rivningssax

Sikt-/krosskopa
grävmaskiner
Lastmaskiner

Entrack breddar med Robi.

Hydraulhammare

www.ramtec.fi

www.entrack.se



mer svensk Byggtjänst att presentera projektet i ett seminarium 
och dessutom dela ut priser till ungdomar som gjort speciellt fi na 
insatser. Det berättar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Priset som delas ut på mässan är en inspira-
tionsresa till tyska Freiburg, där man kommit mycket 
långt med social samverkan och grön utveckling i 
stadsplaneringen, säger Erik Hellqvist.

Schüco visar det senaste inom 
grön byggnadsteknik

I Scücos monter visar man upp ett koncept som 
kallas Energy3. Konceptet handlar om att spara, 
generera och styra energi. Man visar på ett helhets-
grepp på energianvändningen i en fastighet. Målet 
är komfortabla energisjälvförsörjande byggnader 
med positiv energibalans. I den 168 kvadratmeter 
stora montern kommer företaget att ställa ut 
det senaste inom grön byggnadsteknik. Förutom 
nya energieffektiva fönster, dörrar och fasader 
kommer de bland annat att visa upp flertalet 
solenergilösningar. 

Paneldebatt om upprustningen 
av miljonprogrammen
“Om alla är överens, varför händer det då så lite? Det är frågan 
som kommer att diskuteras i paneldebatten som handlar om 
hållbar upprustningen av miljonprogrammen. Debatten arrangeras 
av Byggmaterialindustrierna tillsammans med Svensk Byggtjänst. 

Paneldebatten kommer att ledas av Alexandra Pascalidou. 
Bland paneldeltagarna fi nns en representant från regeringen och 

VD:ar från fl era stora entreprenörer, fastighetsägare, konsulter 
och arkitektföretag.

”Förutom en diskussion om vad som behöver göras i framti-
den kommer vi också att lyfta fram framgångsrika exempel”, säger 
Monica Björk, vd på Bergmaterialindustrierna.

Vid seminariets slut tar Nordbyggs stora prisutdelning vid. 
Samtliga större arrangörer väljer att dela ut sina priser i samband 
med Nordbygg. Efter prisutdelningen kommer Byggmaterialindu-
strierna att bjuda besökarna på mingel. På mässan har Byggma-
terialindustrierna en lounge i anslutning till konferensavdelningen.

“Rätt fasadsystem avgörande 
vid energismart renovering”

Området Backa i Göteborg är ett lyckat exempel på hur man 
kan sänka energiförbrukningen. Bostads AB Poseidon, som fi ck 
uppdraget att minska förbrukningen valde att använda sig av det 
nya fasadsystemet med tunnputs från Caparol. Efter två år kunde 
företaget konstatera att energimålen uppnåtts med råge och att 
det heller inte varit några fuktproblem alls.

Lars Dahlberg, affärsområdeschef för fasadsystem på Caparol 
tycker att projektet i Backa är ett bra exempel på hur moderna 
fasadsystem med tunnputs kan bidra till högkvalitativ renovering 
med stora energibesparingar. System och produkter som användes 
kommer att visas upp på mässan.

På Nordbygg kommer Caparol att fi nnas på den yta där fasad-
företag samlas under branschorganisationens SPEF, Murnings- och 

putsentreprenörernas, paraply.
Här får besökarna överblick av utbudet och 

nyheterna i branschen och man kan gå hit för att 
få hjälp och råd. 

Information om ren 
luft i specialutrustad trailer

Företaget Camfi l Farr, satsar på dubbla montrar 
på Nordbygg. I den ena presenteras produkt-
nyheter och i den andra montern som är en 
specialutrustad trailer blir det information om 
luftkvalitet och hälsa. 

Den mobila utställning är utformad för att 
informera politiker, allmänhet och media om 
vikten av att andas luft av god kvalitet i lokaler 
där vi lever och arbetar, säger Jan Andersson, 
vice VD och marknadschef på Camfi l Svenska 
AB. Utställningen är även till för yrkesmän 
och experter, som också är intresserade av hur 
ventilationssystemens energiförbrukning kan 
reduceras.  

”Vi vill visa att energiförbrukningen kan minskas påtagligt 
genom att välja rätt fi ltreringslösning”, säger Jan Andersson.

Trailern kommer att fi nnas i A-hallen och Camfi l kommer 
att arrangera guidade visningar vid vissa tidpunkter. Trailern har 
även använts i företagets roadshowturné som nyligen pågått 
runt om i Europa. 

“Nya ögon på stål”
Ett spännande inslag i år är att stålets möjligheter lyfts fram. Sve-
riges arkitektstudenter bjuds in till en tävling gällande utformning 
av ett besökscafé på Nordbyggmässan, den här gången utfört i 
stål. Tävlingen som kallas ”Nya ögon på stål” påbörjades första 
december 2011 och inleddes med en föreläsning i materialkun-
skap. Tävlingen kommer att lanseras genom materialdagar på 
Konstfack, LTH, Chalmers och KTH. Uppgiften består i att skapa 
ett nytänk och spännande möte med stål, uttryckt i en fungerande 
cafémiljö på mässan. Tävlingen arrangeras av Svenska teknik och 
Designföretagen och Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete 
med Stålbyggnadsinstitutet och Entreprenörföretagen. Tävlingen 
administreras av Sveriges Arkitekter som också är rådgivare. 
Förslaget ska visa stålets möjligheter och goda egenskaper och 
samtidigt förmedla en upplevelse för betraktaren. Caféet ska 
också erbjuda en informationspunkt för stålbyggnadsinstitutet 
och entreprenadföretagen.

www.nordbygg.se
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“Våra utställare i 
Nordbyggs C-hall
Även om Nordbygg är Skandinaviens största byggmässa så kanske den inte är mässan som 
rivare och håltagare väljer först att besöka. Men en del av våra leverantörer ställer ut för 
att nå nya kategorier av kunder och framförallt rentalbranschen. På den här sidan hittar du 
en lista på “våra” utställare samt några ytterligare utställare med relation till demolerings-
branschen. Dessa företag återfi nns främst i Nordbyggs C-hall.

Namn  Monternr.

Abeko Konfektions AB  B01:30

Aerfast AB  B04:11

Aeroc  C06:50

Ahlsell Sverige AB  A27:20

Ahlsell Sverige AB  A27:30

Ahlsell Sverige AB  B08:39

AJ Produkter AB  C08:50

Amiga AB  B07:40

Anders Nilsson Avfuktning  AG:08

Aspelin-Motek AB  B04:21

Atech Maskin AB  B07:41

Avfuktarexperten AB  AG:08

Bengt Bergs Maskinservice AB  B12:30

BEWAG AB  B08:51

Blåkläder B01:31

Blåkläder EH:09

BVM AB B11:40

Combisafe International Ltd B10:11

Consultec Byggprogram AB A18:01

Consultec Byggprogram AB C05:32

Cramo Sverige AB B08:21

Doka Sverige AB B14:41

Dustcontrol B10:29

Ejendals AB/ Graninge B04:31

El-Björn AB B15:02
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EPOX Maskin AB B15:31

Essve Sverige AB B07:21

Essve Sverige AB VH02:18

Festool B04:10

Flex Scandinavia AB  B06:10

     Fristads AB  B01:41

     GARO AB  B10:03

     Grindex AB  B11:41

     Grohe A/S  A10:41

HAKI AB  B13:01

Helly Hansen Workwear  B06:31

Hilti Svenska AB  B04:20

Hitachi Power Tools Sweden AB  B01:11

HTC Sweden AB  B12:21

Hultafors Group Sverige AB  B08:41

Husqvarna Construction Products  B17:11

Infobric AB  B14:31

ITT Water & Wastewater AB  A09:19

Iveco Motors  VH04:10

Jack Midhage AB  B07:50

Jobman Workwear AB  B04:41

KGC Verktyg & Maskiner AB  C03:21

Layher AB  B15:30

Leica Geosystems AB  B14:30

Makita Sverige  B01:01

Malthus Lift & Maskin AB  B14:20

MCS Uthyrningssystem  BG:05

Meab Reservdelsgrossisten AB  A34:52

Mercedes-Benz Sverige AB  VH04:11

Micrologistic AB  A25:02

Modul-System AB  VH03:11

Moelven Eurowand  C14:50

Moelven Wood AB  C17:49

Panasonic Nordic AB  A29:30

Panasonic Nordic AB  A29:40

Panasonic Nordic AB  AG:06

PERIform Sverige AB  B12:41

Peugeot Sverige  VH05:10

PG Miljö AB  B12:01

Pullman - Ermator AB  B10:21

Ramirent AB  B12:31

RC Holm A/S  B16:41

Robert Bosch Power Tools  B06:20

Robustor AB   B06:51

Saint-Gobain Abrasives AB  C12:51

Saint-Gobain Byggprodukter AB C01:11

Saint-Gobain Byggprodukter AB C12:51

Scanlaser AB   B14:30

Scanmaskin Sverige AB  B14:21

SKYDDA   B02:31

Slangkompaniet KB  A21:04

Specma Tools AB  B01:10

Stanley Black & Decker Sweden AB B01:21

Stanley Black & Decker Sweden AB B16:11

Starke Arvid AB  BG:22

Topcon Scandinavia AB  B12:11

Toyota Sweden AB  VH01:30

Triator Beslag & Verktyg i JKPG AB B17:40

Trident Industri AB  A24:22

Zip-Up AB   B12:10



   

   

   

   

   

Ett komplett sortiment diamantverktyg och 
maskiner för bygg- och anläggningsindustrin:

Diamantverktyg Maskiner

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

Ditt bästa
 val!



HTC fi rar i år 20 års jubileum som leverantör av 
slipmaskiner och i samband med detta lanseras 
den radiostyrda slipmaskinen HTC 800 RX. HTC 

HTCs nya radiostyrda 
slipmaskin maximerar 

effektiviteten
kel att använda och den minimerar risken för 
eventuella arbetsrelaterade skador. Utan att 
avbryta slipningen kan operatören även hantera 
telefonsamtal, stoftavskiljaren och övriga ytor i 
lokalen vilket fördubblar kapaciteten. HTC 800 
RX är dessutom försedd med HTCs patenterade 
och välkända drivsystem med 2 års garanti. Vidare 
är den standard utrustad med; MCS™, fl ytande 
kåpa, integrerat viktsystem, EZchange™ och 
har ett fällbart handtag som underlättar slipning i 
trånga utrymmen.

MCS™ (Mist Cooler System)
En liten detalj som gör en enorm skillnad. HTC 
800 RX är utrustad med det unika MCS™ vilket 
kyler ner verktygen och bevarar dess skärpa 
över tid. Detta är avgörande på hårda golv där 
vissa verktyg kan ”glasa”. Med MCS™ får du ut 
maximal prestanda från dina verktyg med perfekt 
avverkning och upp till 30 procent längre livslängd 
på dina verktyg.

Flytande kåpa
Tillsammans med stoftavskiljaren HTC 80 iD förhin-
drar den fl ytande kåpan att damm sprids i lokalen. 
Den fl ytande kåpan förbättrar även verktygens 
prestanda ytterligare då verktygen kan arbeta 

utan att behöva plöja genom dammet på golvet.

Totallösning
Tillsammans med de befi ntliga slipmaskinerna 
HTC 1500 ixT, HTC 950 RX, HTC 650 RX samt 
den nyligen lanserade stoftavskiljaren HTC 80 iD 
erbjuder HTC nu, som första leverantör i världen, 
ett unikt industrialiserat koncept för golvslipning.

www.htc-fl oorsystems.com

800 RX använder samma pålitliga teknik som den 
större HTC 950 RX och är utrustad på samma vis 
med ett batteri och extra hjul för transport. HTC 
800 RX är precis som HTC 950 RX en kraftfull 
och effektiv maskin. Maskinbredden på 860 mm 
gör dessutom att den kommer in genom alla 
standarddörrar.

Radiokontrollen gör maskinen mycket en-

Under 2005 började Husqvarna utveckla en ny typ av diamant-
vajer. Man använde sig av så kallad vakuumlödning vilket skulle 
ge en vajer avsedd för riktigt krävande applikationer såsom 
kraftigt armerad betong och skärning i stål. Nu är tekniken redo 
att möta  marknaden.

Den största utmaningen med att vajersåga i stål är att skapa 
själva skärspåret. I motsats till annan konventionell teknik tillåter 
Husqvarnas teknik användning av extremt stora diamanter som 
inte bara garanterar en smidig skärprocess utan ger kunderna 
trygghet. Vajerkvaliteten med vakuumlödda trådar har utvecklats 
speciellt för krävande applikationer som torr- och våtkapning i 
armerad betong samt i fast eller ihåligt stål. Tekniken förbättrar 
både hållbarhet och prestanda. I Husqvarnas vakuumteknik 
används så kallad aktiv svetsning, en av de starkaste svetsme-

Diamantvajer sätter ny standard
toderna, vilket leder till extra hård bindning och utmärkt utnyttjande 
av diamant. Vakuumlödda vajrar skär snabbare och håller längre 
än vanliga elektrolytiska eller sintrade vajrar. De är idealiska för 
både torr och våt kapning.

Användningsområden är många, men det fi nns ett starkt fokus 
uppdrag inom offshore- och kärnkraftsindustrin. I båda fallen är 
vajerns tillförlitlighet den viktigaste frågan. När det gäller offshore 
är kostnaderna för att ha ett fartyg med dykare tillgängliga hela 
tiden enorm, och brott eller fel på vajern måste undvikas till varje 
pris. Inom kärnkraftsindustrin är den här typen av arbeten mera 
kritiska. Ett brott på vajern kräver exempelvis ett ingripande av 
en operatör och dessutom måste vajersågning i kärnkraftsmiljöer 
utföras utan kylvatten. Diamantvajer utan skarvar är ingen nyhet .

Diamantvajer utan skarvar är allmänt känt och dessutom att 
den enda svaga länken är skarven där vajern ansluts. Oavsett 
hur bra skarven är gjord klarar den inte samma belastning 
som vajern i sig. Det är en omöjlighet. För att komma runt 
detta problem med den “svagaste länken” introducerar nu 
Husqvarna innovationen med en diamantvajer helt utan skarv, 
en helt sluten slinga med diamantvajer. Det är främst till de stora 
aktörerna inom offshore och kärnkraftsindustri man erbjuder 
denna produktmöjlighet.

Cobra-vajern har två typer av diamantpärlor, 10,5 mm och 
9,5 mm. Beroende på tillämpningen kan olika typer av vajrar 

erbjudas. C1000 är den universella cobravajern avsedd för hårt 
armerad betong och stål för både torr- och våtkapning. Med 44 
pärlor per meter och med 10,5 mm diameter är vajermodellen 
C1200 den vajer som klarar de mest krävande applikationerna 
för sågning i fast eller ihåligt järn. Den kan användas både för 
torr- och våtkapning. Modellen C950 har 53 pärlor per meter 
och en pärldiameter på 10,5 mm diameter och är den mest 
vanliga och generella vajern för kapning i hårt armerad betong 
och stål, avsedd både för torr- och våtkapning. För högre 
skärhastighet rekommenderas C900 med  40 pärlor per meter 
och pärldiameter på 10,5 mm. C900 är en mångsidig vajer, för 
efterbehandling av svåra snitt eller för att göra eller göra små 
snitt i kraftigt armerad betong och stål. Även denna vajerkvalitet 
kan användas både för torr och våt kapning.

www.husqvarna.com
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Den stora skillnaden på kopparmängden ger 34% 
högre vridmoment i BBM 33L extra.

Oljepumpens plasthjul fångar upp metallspån från 
växellådans kugghjul.Ankare från Weka 32 1,3 kg

50 mm 
ger 2500 mm2 koppararea.

58 mm 
ger 3364 mm2 koppararea.
Ankare från BBM 33 Le 1,9 kg

1

2

Ankare och fält har 2-3 gånger längre livslängd jämfört med andra borrmotorer. 
Kopparvolymen i ankaret motsvarar en 4,5 Kw:s motor. (bild 1)

Inbyggd oljepump smörjer växellådan oavsett maskinens operativa läge. 
Pumpens plastkuggar fångar upp metallpartiklar i växellådan. (bild 2)

Mekaniskt överbelastningsskydd: Dr Bender har 9 slirbrickor 
mot normalt 3 slirbrickor. Självklart mindre servicebehov.

Överbelastningsskyddet utlöser vid för hög motortemperatur.  
Du kan starta motorn omgående då ingen elektronik fördröjer omstart.

12 Kw:s startkapacitet under 5 sekunder.

Max borrdimension Ø450 mm.

2-års fabriksgaranti.

7 starka argument till varför 
Du ska välja BBM 33 Le

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Alltid ren växellåda. 



Renoveringen av Årstabron utförs i samarbete mellan 
Waterjet Entreprenad, NCC och Trafikverket. Vattenbil-
ningen är Waterjets just nu största projekt. Riktkostnaden 
för hela renoveringen av bron beräknas för tillfället landa 
på 0,5 miljarder kronor.  Att Waterjet länge varit en av de 
största aktörerna i Norden på vattenbilning och även tidigare 
samarbetat tätt med NCC kan säkert ha bidragit till att de 
fick upphandlingen. Renoveringen är enligt trafikverket 
nödvändig för att säkerhetsställa brons framtida funktion 
och arbetet sker i samråd med riksantikvarieämbetet som 

Sveriges största 
vattenbilningsprojekt

På följande fyra sidor ger vi några smakprov på vad som 
pågår inom vattenbilningssverige i den årliga Vattenbil-
ningsspecialen. På dessa två sidor Waterjet Entreprenad 
om renoveringen av Gamla Årstabron i Stockholm. Järn-
vägsbron påminner om en romersk akvedukt och byggdes 
mellan åren 1925 och 1929. Nu genomgår den Sveriges just 
nu största vattenbilningsprojekt. 
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minimeras om man använder injekteringsbetong samt genom 
efterbehandlingen i form av vattenhärdning. Injenkterings-
betongen innehåller mycket stenmaterial, vilket håller nere 
krympningen.  Om man använder sig av konventionell betong 
med normal krympning kan det ge så stora spänningar i 
motgjutningsskiktet så att pågjutningen släpper och där-
med gör mer skada än nytta. Den kvarvarande vattenbilade 
betongytan och den nya injekteringsbetongen samverkar 
med den kompletterade armeringen och brons bärförmåga 
förstärks därmed. 

André Jansson, platschef för vattenbilningprojektet 
visar en av de stora pumparna som man använder vid vat-
tenbilningen. Med ett tryck på upp till 3 000 bar pumpas 
vatten till en specialkonstruerad robot. Roboten omvandlar 
vattentrycket till en precisionsstråle som med ljudets hastighet 
träffar betongens yta.

“Byggtiden beräknades från början ta tre år”, säger 
André.                                                                           

Men det kommer att ta betydligt längre tid en så. Tids-
planen för själva vattenbildningsprojektet är satt till 2012 
och därefter räknar man med en hel del efterarbete. Första 
etappen för vattenbilningen drog igång år 2007. Under hela 
tiden som renoveringen pågår är bron i fullt bruk. Varje dygn 
passerar 150 000 resenärer på bron, berättar André då vi åker 
upp i en av hissarna till brons topp, byggställningens åttonde 
våning. För att kunna hålla bron igång kan man inte ta bort 
för mycket betong i valven samtidigt. Då skulle bron försvagas 
för mycket. Därför arbetar man i etapper. Varje valv är indelat i 
tre olika etapper. Fas ett innebär att man bilar ena valvbågen 
på ett djup mellan tjugo och tjugofem centimeter. Under fas 
två bilar man valvbågen på motsatta sidan på samma djup. 
Slutligen under fas tre bilar man hela undersidan av valvet 
på ett djup mellan en och tre centimeter. När arbetet med 

fas ett på ett valv är slutfört kommer teamet 
som gjuter betong dit och formar och gjuter. 
Sedan måste valvet bevattnas i tjugoåtta 
dagar innan man kan börja med fas två. 
Bemanningen för vattenbilningen varierar 
mellan fyra och elva man.

    

Skonsamt för kroppen
Arbetsmiljömässigt är vattenbilning mycket 
skonsammare för kroppen, det blir inga vi-
brationsskador på personer som utför arbetet 
och det dammar ingenting, förklarar André. 
Det är en stor fördel att det är dammfritt 
men vattendimman som bildas kan ställa till 
problem för den som arbetar med bilningen. 

– Vattendimman är inte skadlig på 
något sätt men det blir svårt att se, påpekar 
André.

Vattenbilningen har också den fördelen 
att det inte utvecklas något stomljud och 
mikrosprickor i konstruktionen. Det gör att 

man kan arbeta i byggnader som inhyser kontor utan att det 
stör de som arbetar på till exempel våningen över. Waterjet 
försöker satsa mycket på miljön. André berättar vidare att det 
senaste högtrycksaggregatet har Volvos senaste miljömotor 
och kostar ungefär 400 000 mer än en vanlig motor. Enligt 

bevakar att byggnadsminnet inte förvanskas. Man förstärker 
varje valvbåge, både sidor och undersidor liksom vissa pelare, 
med ny betong. Vattenbilningsmetoden innebär att man 
selektivt tar bort skadad betong och lämnar 
den friska kvar. Armeringen byts inte ut, den 
är det inget fel på, men den kompletteras och 
förstärks. Bron består av tjugo valvbågar och 
ska efter reparationen hålla i minst 50 år till. 

Gamla betongen 
vittrar sönder

Det stenmaterial som bron gjöts i hade inte 
rätt kvalitet, något som man förmodligen 
inte visste år 1925 då den byggdes. Allt vat-
ten, regn och snö samt övrig fukt som kom-
mit i kontakt med betongkonstruktionerna 
har negativt påverkat bron. En faktor som 
har påverkat bron negativt är armeringskor-
rosionen. En annan är den reaktion som 
uppkommer vid kontakt mellan betongens 
cementpasta (alkalisk) och stenmaterialet 
i betongen, som innehåller en stor mängd 
kisel i form av kvarts. En så kallad alkalki-
selreaktion har uppstått. När cementpastan 
sedan torkar uppkommer stora  krympspänningar som leder 
till att stenmaterialet spricker. 

Den skadade betongen  ersätts med en injekterings-
betong som är  specialgjord just för Gamla Årstabron.  All 
betong krymper när den hårdnar. Men krympningen kan André Jansson på Waterjet Entreprenad AB.
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Waterjet i korthet
Waterjet är en av  Nordens största vattenbilningsföretag och 
har samarbetat mycket med NCC. Företaget som från början 
var ett NCC-företag har funnits sedan 80-talet. Utvecklingen 
med vattenbilning började med en hemmagjord robot tillver-
kad i ett garage.  Waterjets fem arbetsområden är: 

Vattenbildning, Bygg- och industrisanering, Vatten-
blästring, betongreparationer samt betongimpregnering. Då 
företaget ofta ställs inför problem som måste lösas på ett 
unikt sätt  arbetar man även med egen teknisk utveckling och 
konstruktion. Företaget har bland annat utvecklat robotar för 
turbinbilning, takblästring, utrustning för pelarbilning samt 
bilning under vatten.

www.waterjetentreprenad.se

Klart 2009–2011 2011–2012 Klart 2010–2011 2011

Källa trafikverket

Gamla Årstabron fyller en viktig funktion

Gamla Årstabron utformning kom till efter 
en internationell arkitekttävling år 1918. Det 
vinnande bidraget inköptes och vidareutveck-
lades av arkitekt Cyrillus Johansson och bron 
byggdes mellan åren 1925 och 1929. Bron 
är cirka 750 meter lång och utformad likt en 
romersk akvedukt med 20 valvbågar av betong 
samt ett lyftspann och ett bågspann av stål 

över farleden. Den segelfria höjden i farleden 
är 26 meter. Bron fyller fortfarande en viktig 
funktion i Stockholms tågtrafiksystem. Under 
2005 påbörjades en renovering av brons första 
etapp. Den första etappen som är färdig syftade 
bland annat till att man dämpade bullret och 
förbättrade den bristfälliga dräneringen som 
orsakade att regnvatten långsamt bröt ner 

betongen. Inventeringar som gjordes under 
arbetet visade att betongen var i ett så dåligt 
skick att mer omfattande renoveringsarbeten 
krävdes. 

Ett mer omfattande renoveringsarbete 
utförs nu under etapp två. Etapp två påbör-
jades år 2007 och beräknas vara klart runt 
år 2012. Under etapp 2 förstärker man 

samtliga betongvalv med ny armering och 
ny betong. Övriga betongytor renoveras med 
nytt ytskikt och utsatta ställen förses med 
klotterskydd. Bropelarnas invändiga inspe-
ktionsutrymmen renoveras och ledverket i 
det tidigare lyftspannet byts ut till ett nytt 
med samma utseende som det befintliga.  
Text Petra Meyer Linderoth

André går det att ersätta i stort sätt all bilning med vatten, 
även små projekt. Men det lämpar sig inte för projekt som inte 
har bärande konstruktioner. Det är inte lönsamt, säger André. 

De som arbetar med vattenbilning måste genomgå en 
tre dagars säkerhetsutbildning. Om slangen går sönder kan 
man träffas av en dödlig stråle. Vattenbilning är inte fritt från 

olyckor. Trots att det inte är ett jättetungt jobb så krävs 

det mycket teknik, särskilt för den handhållna utrustningen, 
menar André. Vattenbilningsarbetet sker med hjälp av gejder-
system, en robotstyrd maskin som går på räls. Därefter rensar 
man upp det som roboten inte har kommit åt. Då använder 
man sig av den handhållna vattenbilningslansen. Väl uppe på 
bron pekar André Jansson på gejdersystemet. Roboten går på 
en räls som är specialbyggd just för Årstabrons valv och radie. 
Här sker vattenruggning på undersidan av valvet. Då roboten 
arbetat klart går man efter med den handhållna maskinen. 

Under vintertid fortsätter man att arbeta med vattenbil-
ningen som vanligt, men om betongen blir för kall måste den 
värmas upp med hjälp av ett dieselverk. Betongen får inte vara 
under fem grader berättar André. Han påpekar senare under 
rundturen att det här projektet är det mest ställningskrävande 
projektet i hela Norden just nu. Något som man kan förstå 
när man ser det enorma ställningskonstruktionen som klättrar 
längs Årstabrons vackra fasad. 

Text och foto: Petra Meyer Linderoth

Gejdersystemet. Roboten går på en räls som är spe-
cialbyggd just för Årstabron. Här sker vattenruggning 
på undersidan av valvet.

Så här ser valvet ut när det är färdigt

 De färdiga valven kläs med ett nytt ytskikt. Ytskiktet 
är specialtillverkade fasadsystem för Årstabron, 
en ”kosmetika” som höjer brons skönhetsintryck. 
Renoveringen gör att Årstabron blir tio centimeter 
bredare än tidigare.

Gamla årstabron vattenbilas och renoveras.
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Sedan företaget E-Schakt Entreprenad AB beslöt sig för att satsa 
på vattenbilningstjänster har man snabbt vuxit till en stark aktör 
inom området. Till en början satsade man i huvudsak i stockholms-

E-Schakt ångar vidare
området men nu växer verksamheten även ute i landet. Ungefär 
80 procent av företagets vattenbilningsverksamhet återfi nns i 
stockholmsområdet och resten på olika ställen ute i landet. Andreas 
Nordström har jobbat med vattenbilning på E-Schakt sedan sex år 
tillbaka och han berättar att när han började var man  åtta personer 
och idag är det 23 personer som jobbar med vattenbilning på heltid 
inom bolaget. Även robotparken har ökat från fem till 12 maskiner. 

“Utöver robotarna har vi mängder med annan utrustning som 
geijdersystem, handlansutrustningar, vakuum- och torrsugar och 
pumpar. I princip köper vi en robot per år och utrustningen är ganska 
jämnt fördelad mellan varumärkena Aquajet Systems och Conjet”, 
berättar Andreas Nordström.

Nyligen köpte man en Aquacutter 710 som har den nya 
snygga designen. Man har även investerat i tre skräddarsydda 
geijedersystem för arbeten på Forsmarks kärnkraftverk. För inte så 
länge sedan köpte man också en Conjet Robot 365.

Genomförda och aktuella projekt
De läsare som bor i Stockholm kommer säkert ihåg renoveringen 
av Söderledstunneln. E-Schakt hade hela entreprenaden. Man an-
vände fyra vattenbilningssystem och arbetet pågick i princip dygnet 
runt. Projektet startade i början av juni och var avklarat i mitten 
av augusti.  Man har också gjort intensiva insatser vid Forsmarks 
kärnkraftsverk under 2011. När man hade revisionpå reaktor 3 på 
verket passade man på att utföra en del underhållsarbete. E-Schakt 
bilade bland annat kylvattentunnlar och hade totalt sex maskiner 
igång. Arbetet pågick dygnet runt i 14 dagar. 

Löpande har man även en hel del småjobb och brojobb. Man 
har vattenbilat under vatten i Vansbro i samband igångsättandet av 
ett kraftverk. Det var främst is som man bilade bort den gången 
med hjälp av handlans. Även vid Järpens kraftverk har man utfört 
undervattenbilning. Järpen är ett riktigt långjobb som startade 2009 
och pågår till sommaren. Man drar snart igång etapp 3. Här har man 
både använt geijdersystem och en Conjet 365 som köptes in för 
jobbet. Man har renoverat alla sidorna på kraftverksdammen från 
200 till 500 mm djupt. Det har handlat om ganska stora ytor och 
man har bland annat kört med dubbla montage. Geijdersystemet 
kom från Aquajet. Sedan gör man en hel del parkeringsgarage just 

nu både i Stockholm och Södertälje. Man jobbar med Segebroarna 
i Malmö och inleder snart etapp 2 där. På Sergelstorg sk man 
igång med renoveringen av alla broar runt torget vilket rör sig om 
cirka 35000 kvm som skall bilas och renoveras. Orderingången 
är god men den verkliga högsäsongen är under vår, sommar och 
höst. I Stockholm håller man ställningarna bra och ute i landet ökar 
jobben successivt och det är det man nu lägger lite extra fokus på.

byggt upp en unik kompetens vad gäller kajarbeten och man har 
noga provat ut den utrustning som passar bäst för den här typen 
av jobb som ofta sker i trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Utrustningen kommer dels från Aquajet Systems samt att man 
bygger en hel del egen skräddarsydd utrustning. 

“Vi är väldigt nöjda med våra kajjobb och också med vår 
kund Göteborgs Hamn”, säger Carl-Gustav. “Vi ser oss som 
specialister inom detta område och kommer på sikt att utvidga 
vårt geografi ska arbetsområde då det fi nns många kajer i Sverige 
som behöver renoveras på ett effektivt sätt”, tillägger han. 

Om hamnjobben tar drygt hälften av resurserna så läggs i 
nuläget nästan resterande kapacitet på uppdrag inom kärnkraftin-
dustrin. På Ringhals kärnkraftsverk har man också arbetat i många 
år och brukar ha omkring fyra uppdrag per år på verket. I dagarna 
avslutade ett arbete som startade i början av december. Man har 
framförallt bilat kylvattentunnlar samt renshus där vattnet fi ltreras. 

“Nästa projekt på Ringhals startar i maj och sedan har vi upp-
drag som väntar efter semestern och till nästa vinter. Som regel är 

Experter på hamnanläggningar och k
Svenska Vattenbilningsteknik AB i Vetlanda fortsätter att fördjupa 
sitt specialistkunnande inom uppdrag i hamnanläggningar och 
kärnkraftverk.

“Det är något tunt med variationerna i våra uppdrag men vi 
har desto mera att göra och vi har byggt upp rejäl en special-
kompetens under åren”, säger Carl-Gustav Andersson på Svensk 
Vattenbilningsteknik AB. 

I vanlig ordning jobbar man vidare i Göteborgs hamn. Det 
handlar om kajreparationer i alla dess former. Främst är det 
undersida kaj, balkreparationer med mera. Det är alla typer av 
hamnar men mest olje- och containerkajar.

“Vi har cirkulerat runt i Göteborgs hamn med omnejd under 
ganska många år nu och det fi nns hela tiden något att renovera. 
Ibland när det kommer in båtar får vi fl ytta oss till ett nytt ställe 
så vi är i ständig cirkulation”, säger Carl-Gustav.

Svensk Vattenbilningsteknik har avtal med Göteborgs hamn 
som sträcker sig fl era år fram i tiden. I genomsnitt har man cirka 
fem till sex man som jobbar heltid med detta. Med åren har man 

vi även 5-6 man på varje kärnkraftsuppdrag”, säger Carl-Gustav.
Om kajjobben utförs i trånga miljöer så är det ännu trängre 

på uppdragen inom kärnkraftsindustrin. Man arbetar nästan 
uteslutande med skräddarsydda system. Mycket av utrustningen 
är skräddarsytt av entreprenören själva och resten kommer från 
Aquajet. På Ringhals bilas det ner till cirka 20 cm medan det är 
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Box 90
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Telefon: 0383-191 20
Telefax: 0383-191 45

Några exempel på de 
vattenbilningstjänster vi utför är:

  Bilning av brobanor
  Bilning av undersidor 

 av broar och en 
 rad andra svåråt-
 komliga ytor och 
 konstruktioner

  Bilning av kant-
 balkar, kajer, silos, 
 kraftverksdammar, 
 turbiner m m. 
 Bilning av betongpelare

Den nya modellen, Aqua Cutter 710 V Classic, från Aquajet 
Systems AB är idealisk för arbete på broar, tunnlar, vägar, väggar, 
parkeringsgarage eller tak. Med ett vattentryck på 1000 bar och 
ett fl öde på 250 l / min klarar roboten att avlägsna skadad betong 
på upp till 1000 mm om så behövs. Aquajet säger att det ofta 
fi nns ett behov av att reducera datorstyrningen och öka den 
manuella hanteringen och justeringen  av exempelvis fl ö-
deskontrollen, den oscillerande hastigheten i ventilerna, 
valshastigheten, lansvinkelvinkelhastigheten med 
mera. Den nya maskinen underlättar förarkomfor-
ten och bekvämlighet med nya förenklingar 
av programinställningarna. Med hjälp av 
pekskärmen i färg kan program 
med olika parametrar väljas 
och programmeras med fl er-
språkiga operatörsinstruktioner. 
Aqua Cutter 710 V Classic 
är byggd för att fungera i tuffa 

Nya Aqua Cutter 710 V Classic 
debuterade på World of Concrete

förhållanden. Systemet har utformats för smidig användning och 
med operatören i åtanke.

www.aquajet.se

“Man kan säga att vi jobbar från Malmö i söder till Åre i norr. 
Nyligen öppnade vi en fi lial i Gävle som främst övervakar jobben 
i norr”, säger Andreas.

En förfrågan som bara är i sin linda ännu är ett kärnkraftsupp-
drag på ett ryskt kärnkraftverk som önskar vattenbilningsexpertis 
från Sverige.

www.e-schakt.se

kärnkraftverk
lite grundare på kajjobben. I mån av tid och kapacitet vill man 
även utöka sina uppdrag inom kärnkraftsindustrin. Specialkun-
nandet fi nns utan tvekan. För Svensk Vattenbilningsteknik ser 
konjunkturerna mycket goda ut och orderböckerna är i det 
närmaste fulltecknade för 2012.

www.svenskvattenbilingsteknik.se 



På Lindholmen vid Norra 
Älvstranden i Göteborg 
har ett spektakulärt  bor-
rjobb pågått under ett par 
månader.  Företaget Göte-
borgs Rivteam  har borrat 
170 centimeter djupa och 
400 millimeter breda hål. 
Rakt  igenom en gammal be-
tonggrund som är kvar från 
varvsindustrin.
Det är en ny kontorsfastighet som byggs på Lindholmen i 
Göteborg. “Förhållandena  här ute är lite speciella. Troligtvis 
är betonggrunden kvar från varvsindustritiden.  Vi var tvungna 
att borra genom hela den gamla grunden för att kunna 
påla för en ny”, berättar Jimmy Johansson, arbetsledare på 
Göteborgs Rivteam. Totalt har det borrats 125 hål. Omkring 
hälften 170 centimeter djupa, resterande cirka 1 meter djupa. 
Alla hål var 400 millimeter i diameter.

Djupa hål och stor 
diameter ställer krav  

“Det blir en tung hantering med en borrkärna som väger 
uppåt 400 kilo, särskilt om man stöter på problem och kör 
fast därnere”, säger Kent Eriksson på Husqvarna.

Göteborgs Rivteam skaffade två set av Husqvarnas 
hydraulborrmaskin DM 406 H och borrstativet DS 70 AT 
för att utföra jobbet. Borrstativen var specialbeställda och 
förlängda för att kunna köras med långa borrkronor. För 
jobbet användes Husqvarnas Diagrip D 1200-serie borrkronor. 
Borrningen har tagit drygt en månad. “Vi har borrat två och 
ett halvt hål om dagen ungefär, det är klart godkänt tycker 
jag”, säger Jimmy Johansson.

Förutom borrutrustningen har Göteborgs Rivteam även 
använt Husqvarnas hydrauliska väggsåg WS 355 med 1600 

Djupborrning vid 
kanten av Göta älv

millimeter klingor, även dessa från Husqvarna, för att såga 
de två stora ventilationsutrymmen som har byggts under 
den nya grunden.

“Vi har sågat närmare 100 löpmeter. Det har fl utit på 
bra hela tiden. Kent Eriksson på Husqvarna är kanon att jobba 
med. Han hjälper alltid till om det behövs”.

Bygget av den nya kontorsfastigheten pågår med Göta 
älv alldeles inpå, något som också sätter sin prägel på arbetet. 
Göteborgs Rivteam har pumpar på plats som suger upp vat-
ten som läcker in från älven. Totalentreprenör för bygget är 
AF Bygg, som jobbar på uppdrag av Eklanda Fastighets AB.

www.husqvarna.se

Utmaning. Husqvarnas stativborrmaskin DM 406 H har klarat det avancerade borruppdraget galant. Ett 
jobb som var en verklig utmaning. 

Väggsågning. Kent Eriksson, Husqvarna  och Pekka Valkama,  Göteborgs Rivteam vid det som ska bli 
ett ventilationsut- rymme under den nya fastigheten. Sågningen gjordes med Husqvarnas  hydrauliska  
väggsåg WS 355.

Gigantiska. Husqvarnas 1600 millimeters klingor 
användes för att såga nästan 100 löpmeter för två 
ventilationsutrymmen (nedan).

Manshöga. De borrade hålen är 170 centimeter djupa 
(bilden till höger).
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Starka och effektiva mobila kompaktkrossar som tar sig an 
riktigt besvärliga rivningsmaterial som t ex betong, asfalt och 
tegel. Perfekta såväl direkt på rivningsplatsen inne i städer 
och tätbebyggt område, som på en entreprenadanläggning. ett starkt val! 

Återvinning av betong, asfalt & tegel

OP SYSTEM AB  BILLEBERGA  

TEL: 0418–44 62 70   

WWW.OPSYSTEM.SE
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Ove Larsson Borr AB är lite 

av ett doldisföretag. Man vill 

inte ha så mycket publicitet 

men är samtidigt ett av de 

absolut största företagen 

inom håltagning i Sverige 

med en omsättning på 50 

Mkr och ett 40-tal anställda.

Bolaget grundades 1987 och därmed firar man 25-årsjubi-
leum i år vilket PD vill vara med och gratulera till. Företaget 
arbetar i huvudsak med håltagning, rivning, markarbete och 
sanering. Håltagningen representerar cirka 45 procent och 
lika mycket står rivningen för. De sista 10 procent är fördelade 
på resten av tjänsterna som nämnts. Nu är man aktuella med 
ett gigantiskt håltagnings- och rivningsuppdrag i Nyköping.

 

Bred maskinpark
Maskinparken består av framförallt av elektriska och hydrau-
liska väggsågar, vajersågar, sticksågar och ett stort antal  
borrsystem, elektriska såväl som hydrauliska. Bolaget borrar 
upp till diametern 600 mm över denna diameter blir det 
vajerhålssågning. Man har även en hel del specialmaskiner 
som är konstruerade tillsammans med leverantören Tyrolit 
AB, läs Sonny Pettersson. Man har ett antal grävmaskiner 
på upp till 25 ton, fyra stycken rivningsrobotar av fabrikatet 
Brokk samt en massa kringutrustning som hör verksamheten.

För att verksamheten skall kunna drivas smidigt och ra-
tionell har företaget ett 25-tal fordon fördelat på servicebilar, 
lastbilar och dumprar. En unik policy för företaget är att alla 
nya bilar som inskaffas är försedda med alkolås. Man har 
samma personalpolicy som SSAB, som är en av Owe Larssons 
största kunder, det vill säga slumpvisa drogtest på samtliga 
anställda. Owe Larsson Bygg AB lär vara ensam håltagare 
som infört denna policy.  SSAB är som sagt en stor kund 
till företaget och man har kontinuerligt 4 till 5 anställda på 
uppdrag hos industrijätten.

Gigantiskt projekt i Nyköping
Orderingången är god när PD besöker Owe Larsson Bygg 
AB. Man har ”kapat” kanske Sveriges största renodlade 
håltagningsobjekt som genomförs i Nyköping. Det handlar 
om en siloanläggning som PD bevakat under förra året. Då 
revs ett antal silos medan nio silos med en höjd på 45 meter 
skall byggas om till lägenheter. Det är här Owe Larsson 
Bygg AB kommer in i bilden. Man har uppdragits att såga 
850 öppningar i väggarna för dörrar, fönster och liknande. 
Ingen översågning är tillåten. Utöver väggsågningen skall 
en gigantisk mängd hål borras också. Man har nu kommit 
en bit på projektet som beräknas ta ett år för håltagnings-
bolaget. Man har i nuläget sju man på jobbet, fyra av dessa 
sågar och borrar och resten arbetar med uttagning av block, 

25 år med Ove Lars
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vattensugning, etablering med mera. Allt arbete sker med 
accessutrustning av olika slag då arbetet sker på allt högre 
efter var dag som går.

Maskinutrustning för jobbet är tre HF-sågar från Tyrolit 
Hydrostress. En av dem är den senaste sågen med så kall-
lad magnetmotor. Man har en hydraulisk väggsåg som står 
“stand by” ifall något skulle hända. Dessutom används två 
Dragon ringsågar också från Tyrolit Hydrostress med klingor 
på 500 mm i diameter. Beställare av jobbet är PEAB som är 
mycket nöjd med Owe Larsson Byggs insatser. Framförallt är 
säkerheten föredömlig när man hanteringar alla tunga lyft 
av block som skall lyftas ut och ner till marknivå. Betong-
tjockleken ligger på cirka 65 cm så det är inga lätta block 
som plockas ner efter sågningen. 

Men för att ett sådan här stort jobb skall fungera måste 
det finnas en bra leverantör i bakgrunden. I detta fall har 
Owe Larsson valt Tyrolit AB och Sonny Pettersson. “Om jag 
ringer Sonny sent på kvällen då något behövs eller vi har ett 
problem som måste lösas är Sonny på plats innan kl 07:00 
dagen efter. Han löser alltid problemen så att vi kan jobba 
vidare”, säger Owe.

Ovan Eino Lyktberg på OLB och nedan hissanade 
höjder ner i siloschaktet.



HeatWork sätter ny 
standard för betongar-
bete
Kontrollerat betongarbete i krävande klimat har nu funnit sin lösning 
med HeatWork. En ny lösning som garanterar både byggherre och 
entreprenördokumenterad kvalitet. Metoden garanterar framsteg 
och revolutionerar härdningsprocessen i byggnadsprojekt både 
sommar och vinter.

Testat av stora entreprenörer
Genom samarbete mellan HeatWork och stora aktörer som Peab, 
Svevia och Bilfinger Berger samt flera vindkraftsentreprenörer har 
metoden testats och tagits i bruk i olika betongprojekt i Sverige. 
Erfarenheterna är extremt goda och responsen uteslutande positiv. 
Metoden betecknas som en succé. 

Effektiv metod
HeatWork används som energikälla och styrningsverktyg vid 
betongarbete före, under och efter stöpning. Här visar konceptet 
sig att vara oerhört effektivt för förvärmning, avlägsnande av is och 
snö samtuppvärmning av förskalning. Förutom exakt temperatur 
och kontroll av härdningen genom ingjutna HW-rör i betongen, 
garanteras fullständigt optimal kvalitet under härdning. Temperatur 
och energi kan regleras steglöst mellan 0-100°C eller kopplas 
till förhandsinställda temperatursensorer som styr processen i 
alla förfaranden. Med HeatWork får man sålunda full kontroll över 
förvärmning, stöpning och härdning. Systemet och metoden kan 
enkelt användas även vid behov av kylning av betongkonstruktioner.

Revolutionerande i Skandinavien
Metoden som är ny i Skandinavien beskrivs som revolutioneran de 
och innovativ. Svevia och Peab har tagit systemet och metoden i 
bruk för betongarbete vid golv på mark- och brokonstruktioner.
HeatWork har också använts vid betongfundament för vindkraft-
verksprojekt med mycket goda resultat. Med förhöjda krav på 
dokumenterad kvalitet samt krav på framsteg oberoende av årstiden 
kommer HeatWork att vara ett viktigt verktyg för entreprenörer och 
byggherrar i framtiden. 

HeatWork satsar innovativt 
HeatWork AS är utvecklare och producent av koncept inom upp-
värmning och tjälupptining på den europeiska marknaden.Fabriken 
har sitt säte i Norges Narvik och den kom igång med sin produktion 
2005. Omsättningen ökade från NOK 46 millioner i 2010 till NOK 
56 millioner i 2011. Växten kommer att fortsätta i ett kontrollerat 
tempo ochföretaget tar nu steget in i nya marknader ochanvänd-
ningsområden med sina maskiner och lösningar. HeatWorks kunder 
består huvudsakligen av maskinentreprenörer, trädgårdsanläggare, 
uthyrningsföretag, offentliga organisationer och aktörer inom bygg 
och anläggning. HeatWork finns representerat i flera olika länder.

www.heatwork.com
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sson Borr AB

Tyrolits Sonny Pettersson (vänster) och Owe Lars-
son Borrs Johan Sterner skakar hand efter gott 
samarbete.

600 mm tjocka och hårt armerade väggar.

Massiva betongblock plockas ut efter det sågats ut 
och sänks ner till marken.
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Tidningen Professionell Demolering grundades 1995 och 
under de år som tidningen varit verksam har man hunnit 
lära känna den svenska demoleringsbranschen och dess 
aktörer ganska väl. Ledningen för tidningen har därför 
beslutat att instifta ett särskilt pris som skall delas ut till 
aktörer inom den svenska demoleringsbranschen för deras 
förtjänstfulla insatser.

“Vi har funderat ganska länge på att instifta det här 
priset för att vi tycker att den här branschens aktörer förtjä-
nar det. Sedan kanske vi med priset kan lyfta fram branschen 
lite mera i rampljuset totalt sett inom den svenska bygg- och 
anläggningsbranschen. Slå lite extra på trumman, så att 
säga”, säger Professionell Demolerings Jan Hermansson.

Demolering - ett samlingsnamn
Det Svenska Demoleringspriset ges till entreprenörer och 
leverantörer samt personer som på ett särskilt sätt haft be-
tydelse för branschens utveckling. I tidningen Professionell 
Demolering har man sedan start använt namnet Demolering 
som ett samlat begrepp för rivning, betonghåltagning, 
recycling, sanering, vattenbilning, slipning och polering 
av betonggolv och andra tjänster och produktgrupper 
relaterade till branschen.

“Det är egentligen entreprenörerna själva som fram-
manat samlingsnamnet Demolering då många entreprenö-
rer i branschen erbjuder en rad olika tjänster i kombination. 
Och alla dessa tjänster går ut på att, på något vis, sönder-
dela eller demolera. Det är därför vår tidning alltid haft 
namnet Professionell Demolering och varför vi nu instiftar 
Svenska Demoleringspriset”, säger Jan Hermansson.

Priset indelat i 9 kategorier
Det Svenska Demoleringspriset kommer att delas ut vart-
annat år i samband med demoleringsmässan DEMCON. 
Premiär för prisutdelningen blir alltså på DEMCON 2012 
som hålls den 6-7 september på InfraCity i Upplands 
Väsby. Själva prisutdelningsceremonin kommer att hållas på 
branschfesten “DEMCON-kalaset” som hålls på Scandic Ho-
tel Infracity, torsdagen den 6 september, 2012.  Det Svenska 
Demoleringspriset 2012 är indelat i 9 olika kategorier:

1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets rivningsprojekt
4. Årets håltagningsprojekt
5. Säkerhets- och arbetsmiljöpriset
6. Recycling- och miljöpriset
7. Årets tillverkare/leverantör
8. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
9. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”

Vinnarna av de olika priserna utses av en särskilt tillsatt 
jury bestående av ett antal välkända, tidigare aktiva, namn 
inom demoleringsbranschen samt nyckelpersoner inom den 
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Juryn består av 
Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare av rivningsföretaget 
Rivab i Göteborg AB, Gunnar Landborg, grundare av DISAB 
Håltagning och en eldsjäl i branschen sedan många år, Jan 
Lemos, grundare och fd ägare av J L Betonghåltagning 
AB, Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Södertälje 
Borrteknik AB, Tommy Hällgren, fd säljare på Brokk AB, 

En nyinstiftad branschutmärkelse:

Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit 
ABs diamantverktygs- och håltagningssektion, Lars Sand-
ström, ordförande i Riv & Saneringsentreprenörerna och 
sekreterare för Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges 
Byggindustrier, Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, 
Micael Appelgren, chefredaktör för branschorganisationen 
Maskinentreprenörernas magasin ME-tidningen samt Jan 
Hermansson, chefredaktör för tidningen Professionell 
Demolering. Ytterligare två personer i juryn kommer att 
tillsättas inom den närmaste tiden.

Nominering
Det är juryn som i samråd utser vilka som nomineras och 
slutligen utser vinnarna i de olika kategorierna. För att bli 
nominerad till det Svenska Demoleringspriset krävs att 

man anmäler sig som tävlande. De tävlande fyller i det 
anmälningsformulär som är avsett för just den kategorin 
man vill bli nominerad i för att vara med och tävla om det 
slutliga priset. I anmälningsformulären kan de tävlande 
beskriva och motivera varför ett bolag eller en person 
bör nomineras. Formulären rekvireras från Professionell 
Demolering, tel 08-585 700 48 eller så kan de laddas 
ner på hemsidan www.pdworld.com/demoleringspriset. 
Tävlingsformulären skall ha nått Professionell Demolerings 
redaktion senast 2012-06-29.

De olika tävlingskategorierna
Årets rivningsentreprenör
De som önskar tävla om detta pris skall redogöra för en 
utomordentlig servicenivå samt tydliga förbättringar inom 
en eller flera verksamhetsgrenar inom bolaget. Som ett 
exempel kan det handla om en tydlig ökning av servicenivån 
eller satsning och breddning av kunskaper och maskinpark 
inom en särskild tjänst. Det kan också omfatta synnerligen 
förbättrad utbildningsnivå av de anställda. Den tävlande 
skall redogöra för om särskilda investeringar har gjorts 
och för den finansiella utvecklingen inom bolaget. Juryn 
som väljer ut vinnaren kommer även att ta särskild hänsyn 
till bolagets arbetssätt vad gäller miljö och återvinning 
samt hur man arbetar ifråga om buller, damm och andra 
miljöaspekter på arbetsplatsen. Primära urvalskriteria är 
sammanfattande: Professionalism, expertis, miljöhänsyn, 
finansiell status och utveckling, administrativa rutiner samt 

kundernas bedömning av bolagets servicenivå.

Årets håltagningsentreprenör
De som önskar tävla om detta pris skall redogöra för en 
utomordentlig servicenivå samt tydliga förbättringar inom 
en eller flera verksamhetsgrenar inom bolaget. Som ett 
exempel kan det handla om en tydlig ökning av servicenivån 
eller satsning och breddning av kunskaper och maskinpark 
inom en särskild tjänst. Det kan också omfatta synnerligen 
förbättrad utbildningsnivå av de anställda.

Den tävlande skall redogöra för om särskilda investe-
ringar har gjorts och för den finansiella utvecklingen inom 
bolaget. Juryn som väljer ut vinnaren kommer även att ta 
särskild hänsyn till bolagets arbetssätt vad gäller miljö 
och återvinning samt hur man arbetar ifråga om buller, 

damm och andra miljöaspekter på arbetsplatsen. Primära 
urvalskriteria är sammanfattande: Professionalism, expertis, 
miljöhänsyn, finansiell status och utveckling, administrativa 
rutiner samt kundernas bedömning av bolagets servicenivå.

Årets rivningsprojekt
Tävlanden berättar för juryn i text varför den tycker att ett 
rivningsprojekt förtjänare det speciella erkännande som 
detta pris innebär. Projektet kan vara synnerligen komplext 
ifråga om omfattning, typ av projekt, särskilt krävande 
på olika sätt. Det ska helst ha utförts enligt tidplan och 
budget samt i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. 
Projektet kan ha utförts sedan 24 månader tillbaka men 
skall ha dokumenterats på ett sätt så att juryn kan göra 
en tydlig bedömning. Ett utlåtande från slutkunden är av 
värde för bedömningen. De primära urvalskriterierna är: Den 
övergripande professionalismen/expertisen, bemästra och 
hitta lösningar för synnerligen svåra utmaningar i projektet, 
projektets tidsplan, administration och finansiella kontroll, 
miljö- och säkerhetsaspekter samt kundens bedömning.

Årets håltagningsprojekt
Berätta för juryn i text varför ni tycker att detta speciella 
håltagningsprojekt förtjänar det speciella erkännande som 
detta pris innebär. Projektet kan vara synnerligen komplext 
ifråga om omfattning, typ av projekt, särskilt krävande 
på olika sätt. Det ska helst ha utförts enligt tidplan och 
budget samt i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. 
Projektet kan ha utförts sedan 24 månader tillbaka men 



Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

skall ha dokumenterats på ett sätt så att juryn kan göra 
en tydlig bedömning. Ett utlåtande från slutkunden är av 
värde för bedömningen. De primära urvalskriterierna är: Den 
övergripande professionalismen/expertisen, bemästra och 
hitta lösningar för synnerligen svåra utmaningar i projektet, 
projektets tidsplan, administration och finansiell kontroll, 
miljö- och säkerhets aspekter, kundens bedömning.

Säkerhets- & Arbetsmiljöpriset
Våra entreprenörer har under de senaste åren gjort stora 
uppoffringar för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön 
i sina projekt. Men det finns alltid ytterligare förbättringar 
att göra. Detta pris är avsett för att uppmärksamma entre-
prenörer som haft en signifikant inverkan på att förbättra 
arbetssituationen på ett projekt, öka säkerheten i projektet 
och för den omkringliggande miljön och rent generellt 
minska skaderisken. Juryn kommer i sin bedömning behöva 
veta  hur den tävlande arbetar förebyggande gällande fö-
retagets säkerhet vilket skall backas upp i fakta och siffror. 
De primära urvalskriterierna är: Professionalismen/expertis, 
det övergripande säkerhetstänkande inom företaget, 
statistik över företagets säkerhet eller registrerade skador, 
kundernas omdömen.

Recycling och miljöpriset
Detta pris utdelas till den entreprenör som kan påvisa ett 
tydligt engagemang vad gäller att minska företagets på-
verkan på den yttre eller inre miljön. Förutom tydliga bevis 
på återvinningstänkande och praktisk handling i mankraft 

och maskiner behöver juryn uppgifter och exempel på sk 
“gröna” arbetsrutiner, investeringar i “renare” maskiner 
och utrustningar, sönderdelning och återanvändning av 
olika typer av rivningsmaterial, effektiv kontroll av buller, 
damm, slam, hälsovådligt material med mera. De primära 
urvalskriterierna är: Professionalismen/expertis, företagets 
miljöpolicy, företagets recyclingstrategi och kundernas 
omdömen. 

Årets tillverkare/leverantör
Det här priset delas ut till tillverkare och leverantörer av 
maskiner och utrustningar för rivning, betonghåltagning, 
recycling, slipning och polering av betonggolv, vattenbil-
ning, hantering av damm och slam samt rening av luft, sa-
nering samt andra maskiner och utrustningar relaterade till 
nämnda verksamheter. De tävlande skall utförligt redogöra 
för varför bolaget ifråga bör tilldelas priset Årets tillverkare/
leverantör. Priset utdelas inte på några särskilt angivna 
grunder utan varje tävlingsbidrag bedöms individuellt.

Priset är öppet för alla tillverkare/leverantörer till 
den svenska demoleringsbranschen omfattande verktyg, 
maskiner och utrustningar rivning, betonghåltagning, 
återvinning, vattenbilning, slipning och polering av betong-
golv, hantering av byggdamm och betongslam, sanering, 
jordrening och andra produkter relaterade till den svenska 
demoleringsbranschen. 

Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
Detta pris delas ut till den tillverkare eller leverantör 
för lanseringen av en innovation eller en synnerligen 
utmärkande utveckling av en befintlig produkt. Det skall 
dokumenteras att produkten ifråga svarat upp emot be-
hoven från en enskild kund och att produkten förbättrat 
eller kommer att förbättra kundens arbetssätt ifråga om 
effektivitet, säkerhet, ekonomi eller liknande. De primära 
urvalskriterierna är: Identifikation av konceptet eller meto-
den, utvecklingsarbete, design och konstruktion, kundnytta 

och relationen med användarna. Kundernas utlåtande om 
den nya produkten.

Priset är öppet för alla leverantörer till den svenska 
demoleringsbranschen omfattande verktyg, maskiner och 
utrustningar rivning, betonghåltagning, återvinning, vat-
tenbilning, slipning och polering av betonggolv, hantering 
av byggdamm och betongslam, sanering, jordrening och 
andra produkter relaterade till den svenska demolerings-

branschen. Tävlingsbidraget skall avse en produktinnovation 
lanserad tidigast september 2010 och senast september 2012.

Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award” 
Det här priset delas ut till den person inom den svenska de-
moleringsbranschen (rivning, betonghåltagning, återvinning, 
golvslipning, damm och slamhantering, vattenbilning, sanering 
och andra relaterade branscher) som på ett särskilt förtjänstfullt 
sätt satt en prägel på branschen, haft ett värdefullt inflytande 
och varit med och utvecklat den.

Viktigt förtydligande
När det i texten för de olika priskategorierna anges verksam-
hetsområdena rivning, håltagning och återvinning omfattas även 
vattenbilning och sanering av samlingsnamnet rivning, slipning 
och polering av betonggolv härrör till verksamheten betonghål-
tagning samt att rening av jordmassor lyder under återvinning.
Vi hoppas att Det Svenska Demoleringspriset skall komma att 
bli en tradition i branschen och ett erkännande för alla de som 
medverkar till att utveckla den svenska demoleringsbranschen.

Missa inte deadline
Handlingar för att nominera en tävlande kan laddas ner på 
www.pdworld.com eller www.demcon.se. Handlingarna kan 
även rekvireras från S.C.O.P. AB genom att ringa Jan Hermans-
son på 08-585 700 46 eller maila jan.hermansson@pdworld.
com. De ifyllda tävlingshandlingarna skall företrädesvis 
mailas digitalt till jan.hermansson@pdworld.com alternativt 
postas till:

S.C.O.P. AB, Att: Demoleringspriset
Box 786, 191 27 Sollentuna

Kom ihåg att tävlingsbidraget måste skickas in senast 
2012-06-29. Om anmälan rör ett pågående projekt går 
det bra att komplettera med ytterligare uppgifter efter 
detta datum. Men själva anmälan av projektet måste ha 
nått juryn den 29:e juni.
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Atlas Copco’s nya 
betongsax CC 950
Atlas Copco har lanserat en ny hydraulisk 
rivningssax med modellbeteckningen CC950 och 
hydraulisk rotation enhet. Med en vikt på 920 kg 
passar CC 950 på bärare mellan 9 och 16 ton. 
“Det händer mycket i den hör viktklassen”, säger 
produktchef Wolfgang Hohn. “Vi ser en tydlig 
trend mot allt mer mångsidiga bärare, som är 
redo att utrustas med ett allt bredare spektrum 
av olika redskap.”

Den hydrauliska rotationsanordningen säker-
ställer kontinuerlig 360° rotation och verktyget 
har en krosskraft på 55 ton. “Kombinationen av 
låg vikt med optimal krosskraft är viktigt när det 
gäller kostnadseffektiv användning. Om jag kan 
använda en mindre kross och därmed en mindre 
grävmaskin för en specifi k uppgift, då sparar jag 

både  investerings- och driftskostnader”, tillägger 
Wolfgang Hohn.

Detta gäller även för verktygets konstruktion 
för slitdelarna. Skärbladen kan roteras och växlas 
på plats vilket sparar mycket tid och ansträngning. 
CC 950 är avsedd för lättare rivningsarbete och 
kompletterar CC 650 som lanserades på Bauma 
2010. Båda verktygen ingår i Atlas Copcos lätta 
verktygsserie för så kallade Combi Cutters.

www.atlascopco.com

Tekniska data CC950
Tjänstevikt, kg 920
Bärare, t 9-16
Oljefl öde, l / min 90-180
Driftstryck, bar 350
Krosskraft, t 55
Käftöppning, mm 650

Nya robotsaxar från 
Husqvarna

Kraftfulla och med största öpp-
ningsvidden på marknaden. Hus-
qvarna Constructions nya robot-
saxar DCR 300 och DCR 100 
tar företagets rivningsmaskiner till 
nya höjder.

“Saxarna är effektiva och 
breddar användningsområdena 

av våra robotar”, säger Lars 
Gustafsson, Global produktchef på 
Husqvarna Construction Products.

Lars Gustafsson fortsätter 
och berättar att Husqvarnas riv-
ningsrobotar har på kort tid blivit 
populära i byggbranschen och att man nu 
kompletterar robotarna med två nya saxar 

som ytterligare ökar maskinernas 
användbarhet. Saxarna, DCR 

300 och DCR 100, 
har en krosskraft på 

hela 45 respek-
tive 34 ton.

Husqvarna-saxarna har 
ett djupt gap och stor öpp-

ningsvidd med kapacitet att 
ta sig igenom 430 res-
pektive 425 mm tjocka 
väggar. Det innebär att 
håltagaren eller rivaren 

kan göra sitt arbete snab-
bare och smidigare.

“Det här är ett efterlängtat 
komplement ti l l demoleringsma-

skinerna. Våra robotar utrustade med våra 

De nya saxarna DCR 100 och CR 300 
gör Huqvarnas demoleringsrobotar 
till ännu effektivare rivningsmaskiner.

egna saxar är den kraftfullaste lösningen på 
marknaden, säger Lars Gustafsson

Både DCR 300 och DCR 100 är ty-
piska Husqvarnaprodukter, med 

genomtänkt, robust design och 
innovativa lösningar. Båda 
saxarna har ett mycket bra 
effekt/vikt-förhållande. Sax-

arna kan utrustas med kros-
ständer i saxens mitt, vilket innebär att 

den smular sönder och fi nfördelar 
betongen ännu effektivare. Metall-

skären längst in i gapet gör det 
möjligt att klippa av tjockare 

armeringsjärn. Saxarna är 
enkla att serva, exempel-

vis är tänderna löstagbara 
på DCR 300. DCR 100 har två 

inställningslägen för käftarna, vilket 
ger ett bredare användningsområde.

www.husqvarna.se

Husqvarna DCR 300

  DXR 310 och Husqvarna 
  DXR 250

  och slangar)

Husqvarna DCR 100

  platta och slangar)

  tjocka väggar

  och 425 mm



Stockholm Örebro Fagersta

“En så otroligt tålig maskin har vi aldrig salufört 
tidigare. BBM 33 LE är den maskinen som våra 
verkstadstekniker sällan får in för reparation och 
de kunderna som har en i sin ägo är mycket 
nöjda med sin investering”, säger Owe Persson, 
ägare och VD på Jerneviken. Owe själv har egen 
erfarenhet av hur man som entreprenör kan tänka 
eftersom han varit i håltagningsbranschen i 40 år. 
Maskinerna behandlas sällan enligt regelboken 
och maskinerna går sönder till följd av detta. Kop-
parspolen i maskinen är dimensionerad för att klara 
ett visst bruk och om man överskrider detta för 
mycket bränner spolen sönder och reparationen är 
ett faktum. Växellådorna i alla maskiner är känsliga 
för de metallspån som lossnar från maskinens 
kugghjul. Att det lossnar spån är ett faktum och 
spånet kan leda till förstörda kugghjul i maskinerna.

 
Tid är pengar

Att springa ner till servicebilen för att hämta en 
starkare maskin när förutsättningarna för ett jobb 
ändras är inte det första gubbarna tänker på. 
Man chansar ofta och kör på med stor risk för att 
maskinen går sönder. Kontentan blir att arbetet 
stoppas, maskinen måste in för reparation och 

Två års fabriksgaranti på 
Dr. Benders BBM 33Le

tiden rinner iväg utan att vara debiterbar.
Drömmen vore ju en maskin som funkar i alla 

lägen. Det närmaste man i dagsläget kan komma 
detta är till exempel Dr Benders BBM 33 Le. Här 
har man dragit på ordentligt med koppartråd i an-
karet. Maskinen får då närmare 34 procent högre 
verkningsgrad, vilket motsvarar en 4,5 kW motor.

Det ger också maskinen en livslängd som är 
upp till tre gånger så lång som en motsvarande 
konkurrent. Oljepumpens plastkugghjul drar åt sig 
metallspånen som lossnat i kugghjulen och det 
minimerar risken att spån kommer in i växellådan.

Det mekaniska överbelastningsskyddet 

brukar bestå av tre slirbrickor – BBM:en har nio! 
Naturligtvis betyder det att maskinen får ett mycket 
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lägre servicebehov.
Ett genomtänkt överbelastningsskydd slår av 

vid överhettning men maskinen kan startas direkt 
igen då ingen elektronik fördröjer starten.

 “Vi säljer mycket maskiner här på Jerneviken 
och vår serviceverkstad tar hand om både våra 
egna och konkurrentmaskiners reparationer. I 
dagsläget är BBM 33Le lika sällsynt här som hajar 
är i Mälaren” säger Owe. Bilden till vänster visar ett 

www.jerneviken.se
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Den finska tillverkaren Ramtec har nyligen kom-
pletterat sitt verktygssortiment med siktskopan 
Robi Multi Master MM062. MM062 är avsedd 
för 10 till 16 ton grävmaskiner. Skopvolymen är 
0,6 m3 och verktyget har en vikt på 1250kg. 
Det är en robust skopa för sin storlek men 
många goda egenskaper och som klarar av att 
sikta många typer av material från rivningsrester, 
annat återvinningsbart avfall till matjord.

De två skärande delarna i skopan sitter 
på axlar som drivs av två effektiva hydraul-

Ramtec lanserar nya 
siktskopan MM062

motorer. Direktväxling gör skopan tillförlitlig 
och mycket produktiv. Skopan innehåller 
inga kedjor som annars är vanligt vilket gör 
den nästan underhållsfri och förbättrar även 
bränsleekonomin för bäraren. Ramtec är som 
bekant välkända för sina serier av rivnings- och 
återvinningsverktyg samt hydraulhammare. I 
Sverige marknadsförs Ramtecs produktsorti-
ment av Entrack.

www.entrack.se
www.ramtec.fi

Nytt EU-direktiv ut-
ökar leveranskvoten 
av Stage IIIA Flex-
motorer från Atlas 
Copco
Atlas Copco Construction Technique Scandinavia 
ligger i miljöteknologins framkant och kan redan 
idag möta de kommande utsläppskraven för 
Stage IIIB- motorer. Det sker nu en successiv 

Sandvik Mining 
and Construction 
delas upp i två 
affärsområden
Som ett resultat av sandvikkoncernens nya stra-
tegi och organisation har affärsområdet Sandvik 
Mining and Construction vid årsskiftet delats upp 
i två affärsområden, Sandvik Mining och Sandvik 
Construction. Förändringen beräknas resultera i 
en övertalighet på 70 tjänstemän i Sandviken. 
Den globala översynen av Sandvik Mining and 
Constructions organisation pågår fortfarande.

“Vår ambition är att arbetet ska kunna ge-
nomföras så snabbt som möjligt för att minska 
perioden av ovisshet för våra anställda”, säger 
Jonas Gustavsson, vd för Sandvik Materials 
Technology.

www.sandvik.se

övergång av den nya motortekniken från Stage 
IIIA till Stage IIIB. Det nya direktivet 2011/88/EC 
från 23 november 2011 gäller tillverkning och 
leverans av Stage IIIA-motorer och medför att 
maskiner med Stage IIIA- motorer byggda före 
den 31 december 2010, under en övergångs-
period, får levereras i obegränsat antal under hela
2012 så länge lagret räcker. Det får dock störst 
betydelse för tillgång och försäljning av Stage IIIA 
Flex-motorer, byggda efter den 1 januari 2011, 
där kvoten utökats från 20 % till 37,5% baserat 
på de 5 senaste årens produktion av högtrycks-
kompressorer. Både lager- och flexmaskinerna 
skall vara tydligt märkta med tillverkningsdatum.
Kunder kan fortfarande köpa Stage IIIA-motorer 
avsedda för generatorer och kompressorer men 
har möjligheten att investera i miljövänlig teknik 
redan idag.

“Det nya EU-direktivet är en win-win situation 
både för oss och våra kunder, då vi tillsammans 
kan bidra till en förbättrad miljö vid utomhus-
arbeten”, säger Mattias Söderqvist, på Atlas 
Copco Construction Technique Scandinavia. “De 
kunder som vill gå vidare och investera i Stage 
IIIB-motorer kan självklart göra detta redan idag”, 
tillägger Mattias.

Den nya lagstiftningen innebär en drastisk 
reduktion av tillåtna partiklar i sot och avgaser 
från kompressorerna. För kväveoxider som är den 
främsta bidragande orsaken till bildande av rök, 
kommer acceptansnivån att sänkas till hälften, 

jämfört med nuvarande lagstiftning.
Atlas Copco Construction Technique  Scan-

dinavia ansvarar för försäljning och service av 
Atlas Copcos entreprenadverktyg, portabla 
kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn 
samt asfalterings- och kompakteringsutrustning 
i Skandinavien. 

www.atlascopco.se

Sandvik slutför 
grundandet av sam-
ägt bolag för kolgru-
veutrustning i Kina
Sandvik tillkännagav den 29 april 2011 en 
överenskommelse med Shandong Energy 
Machinery Co. i Xintai, Shandong-provinsen, 

Kina, om att bilda ett samägt bolag för produktion 
och försäljning av utrustning till kolgruvor, baserat 
på 50 % ägande vardera. Det gemensamma 
bolagets verksamhet kommer främst att omfatta 
montering, försäljning och service av maskiner 

den kinesiska kolgruvemarknaden.
Det gemensamma bolaget Energy Machinery 

Group ZhongRui Mining Equipment Manufactur-
ing Co. Ltd grundades formellt den 12 oktober 
2011. Uppbyggnaden av det gemensamma 
företaget har påbörjats i syfte att verksamheten 
skall vara i drift i början av 2012.

I linje med Sandviks nya strategi är det 
samägda bolaget från och med 1 januari 2012 
en del av det nya affärsområdet Sandvik Mining.

www.sandvik.se

Under 2011 gick entreprenören, uppfinnare 
och tillverkaren Bror Österman. Under förra 
året publicerade PD en artikel som Gunnar 
Landborg skrivit om Bror och hans stora 
betydelse för den svenska håltagningsbran-
schen. En annan entreprenör som hade en 
nära relation till Bror är Lasse Eriksson, 
grundare och tidigare ägare till Södertälje 
Borrteknik. Här följer en reflektion av Lasse 
till minne av Bror Österman.

Jag minns första gången jag mötte 
Bror, det var på vårvintern 1974. Stabilator, 
dotterbolag till dåvarande Skånska Ce-
mentgjuteriet, där jag var arbetsledare, höll 
på med betongarbeten på nya polishuset 
på Kungsholmen. Min dåvarande chef Stig 
Wallentén och Bror Österman hade träffats 
i samband med Norrmalmstorgsdramat, 
där Brors bolag Hålmetoder varit anlitade 
av polisen och hade borrat ner i bankvalvet 
för att hjälpa de nödställda. Stabilator hade 
också hjälpt till vid dramat.

Efter diverse förhandlingar köpte Sta-
bilator Hålmetoder av Bror. Hålmetoder var 
på den tiden ett av landets största diamant-
borrföretag och mycket omtalat. 

Stig, Bror och jag  träffades efter någon 
tid på Stabilators kontor på Brommaplan, 
där jag fick frågan om jag ville bli platschef 
på Hålmetoder. Bror som alltid var kreativ 
och uppfinningsrik, skulle då börja tillverka 
diamantverktyg i egen regi (Ess-borr).

Jag minns Bror redan vid första träffen 
som en mycket vänlig och trevlig man och vi 
kom varann efter hand mycket nära. Stabila-
tor tog över Hålmetoder på våren 1974 och 
jag fick installera mig på Nybrogatan 48 på 
Östermalm. Brors hjälpsamhet visade inga 
gränser. Jag kände mig verkligen utvald och 
han var min mycket positive och duktige lä-
rare i diamantborrningens grunder. Han hade 
massor av kunder som han introducerade 
mig för. De flesta var personliga vänner till 

honom. Det var ett typiskt drag hos honom. 
Var man kund på Hålmetoder då var man 
personligt vän med Bror. 

Bror var också en stor innovatör och 
uppfinnare. Han uppfann bland annat 
diamantsticksågen Zhorro med kedjedrift, 
hylsborrning, takborrning med specialleka, 
samt många andra tekniska prylar.

Under  tiden 1974-1976 var Bror 
till stor hjälp när Stabilator introducerade 
diamanthåltagning i både Göteborg och 
Malmö samt i viss mån även i Skellefteå. 
Metoden att borra i betong var inte alls 
vanligt på den här tiden utan det var mycket 
unikt att syssla med håltagning. Vi hade 
många möten i de nämnda städerna där 
nya platschefer introducerades och Bror 
berättade om verksamheten och hjälpte till 
med etableringarna.

Efter fem år i företaget slutade jag 
på Hålmetoder och startade Södertälje 
Borrteknik. Den förste som jag vände mig 
till då var Bror. Alldeles i början, i december 
1978 anförtrodde jag för honom mina planer 
och frågade då samtidigt om jag kunde få 
möjligheter att köpa maskiner och verktyg 
av Ess-Borr.

Jag glömmer aldrig när vi satt på ett 
café i Solna och jag frågade honom. Han 
vände sig mot mig och sa: “Lasse, du får ta 
ut vilka maskiner och verktyg du vill och du 
får betala när du får råd”.  Jag köpte allt som 
jag behövde till mig och mina två anställda 
och betalade förståss så fort det var möjligt. 
Vilket inte tog så lång tid. Därefter köpte jag 
det mesta av Bror tills han sålde Ess-Borr 
och drog sig tillbaka.

Jag kommer alltid att minnas Bror Öster-
man som en av de bästa och hjälpsammaste 
människor jag känt och är mycket ledsen 
över hans bortgång.

Lars Ove (Lasse) Eriksson

Lasse Eriksson minns 
vännen Bror Österman



tel 0171 - 44 01 40 • fax 0171 - 44 00 44
www.amas.se

Maskiner
och tillbehör
från världens
ledande till-
verkare bl.a.

Furukawa
Hydraulhammare.

Filialer: 
 0708-163091      0708-163095    0708-163090    0708-163075
                0708-163039 

- Din maskinpartner
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.- Produkter för omgående leverans!

Everdigm RHB306 - Ny Everdigm RHB313 - Ny

Volvo A25 -1990 Moxy MT27 -1997 Lännen 740 - 1996

Powerscreen 2100 3D - 2006 Rockster R700TR - 2008
(demo)

Everdigm RHC521R - 2010
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Den 16-21 april  arrangeras franska mässan Intermat på Parc des Expositions de paris, 

Nord Villepint, utanför Paris.  I förra numret av PD presenterade vi en del fakta om mässan. 

På denna sida hittar du ett urval av utställarna med anknytning till demolerings- och åter-

vinningsbranschen. En del, fast kanske inte så många, svenska namn återfinns i uställarle-

den däremot ställer mängder av kinesiska och amerikanska tillverkare ut.

Många jänkare och kineser 
på Intermat i Paris

Abraservice France   5a C 038
Allu      6 L 019
      E2 Paris Demo B004
Americ Corporation   5a J 070
Ammann Group    5b F 028 - E5 A 001
Anaconda Equipment   3 D 111, 3 C 135 - 3 C 140
Anmopyc     SPAIN
Arden  Equipment   6 C 076
Ardennes Tech,  LabountyE6  A 007 - E6 A 011bis
AEM      5a J 062
Astec  Industries   3 E 011
Atlas  Copco    5b F 015 - 5b F 027
Atlas  Maschinen Gmbh  E5 C 002
Ausa Center, S.L.U   E6 A 048
Autec  Safety Remote Control 5a H 003
Avant  Tecno Oy    E5 B 018
B.D.X. MACHINERY LTD  5a C 027
BICES 2013     6 B 008
BOBCAT EMEA    6 G 079
Bauma 2013    6 B 021
Bauma China 2012   6 B 021
Bc India     6 B 021
Beijing Calong Eng. Mach.  5a J 032
Beijing JaYu Xin Cheng Ind.  5a J 032
Beijing Universal Pion. Ind.  5a J 032
Bell Equipment Ltd   5a G 140
Bellino     5b A 016
Berco  Spa    6 J 023
Bergerat Monnoyeur   5b J 023 - 5b J 027 - 
      E7 004 - E7 006
Bergerat Monnoyeur   E2 Paris Demo B002
Black Cat Blades   5a F 002
Blastrac Bv    E6 A 026
Bonfiglioli     5a C 028
Brokk  ATC    E6 A 048
CHRONO Flex    6 D 025 - 6 D 026
Cangini Benne    6 H 079
Caterpillar     5b J 023 - 5b J 027 - 
      E7 004 - E7 006
Combi Wear Parts   5a F 027
Construction Equip.Asso.  6 H 013
Corimag Srl    5a F 045
Doosan Benelux SA   E2 Paris Demo B001
Daemo Engineering Co.,Ltd 5b L 015
Dehaco International BV  E6 E 036
Diamond Blade Warehouse 5a K 073
Doosan  Benelux SA   6 G 079 - 6 G 090
Doosan  Corporation Mottrol 5a F 054
Doosan  Portable Power  6 G 079
Dynaset     E5 G 020
E-Z Drill     5a J 074
Edilgrappa SRL    4 J 101
Element  Six    3 C 012
Engcon Nordic Ab   6 B 004
Engcon Nordic Ab   E2 Paris Demo B003
Everdigm Corp    6 H 094
GOMACO Corporation  5a J 054
Geith International Limited 6 G 090
Genesis  GmbH    E6 F 035
Genie UK Ltd    E5 C 002
Inan Makina As    5a A 072
Indeco     6 L 075
JCB FRANCE     E5 E 002

Kleemann Gmbh   4 F 012
Kobelco Cranes    E6 B 060
Komatsu     6 G 042
Kubota Europe    5a E 159
Kubota Europe    5b M 015
Labounty     E6 A 007
Grayhill Inc    5a H 019
Great Lakes Equipment  5a J 068
Hangzhou Shtech  Co., Ltd  5a C 031
Hanjin  D&b    E2 D 043
Hardab Sweden    3 D 112
Hitachi Construction Mach. 6 J 042 - 6 L 042
Huada Superabrasive Tool Tech.
Hualong Machinery   6 K 024
Hydraram Bv    5a C 099
Hyundai Heavy Industries  5b M 002 - 5b M 028
Hyundai Heavy Industries  E2 Paris Demo A001
Idromeccanica Ramtec  6 G 009
Liebherr FRANCE    E6 A 042
LiuGong     6 J 062 - 6 L 062
Loadrite - Actronic Techn.  5a G 078
Maeda Mini Cranes   E6 C 060
Magotteaux France SAS  3 D 120
Mantovanibenne   6 G 096
Mb Dustcontrol Bv
Messersi S.p.A.    6 M 076
Montabert     6 G 079
Monzon     4 G 086
NPK France SAS   5a C 071
New Holland Kobelco   5a G 144 - 5a J 144
NingBo HuiZheng Special S. 5a H 034
Ningbo Yinzhou FuMei  5a J 043
Ningbo Yuanda Machinery  5a H 048
Ningbo Zhedong Precision  5a D 071
Ningbo Zhongyi Hydraulic   5a J 030
Northern Ireland Materials  H. 3 D 113
Olofsfors AB    5a F 015
Padley & Venables Ltd  5b E 011
Phoenix International  5b L 016
Powerscreen    E5 C 002
Powerscreen    3 D 140
Promove     6 F 056
QUANZHOU QIXING MACHINE 5a K 041

QUANZHOU FENGYE IND.&TRAD.  5a J 038
Qingdao Huaxia Rubber  Industry  5a J 035
Qingzhou Loader  Factory   E2 C 017
Quangong Machinery Co., Ltd.  5a J 036
Quanzhou Henglida Eng. Mach.  5a J 036
Quanzhou Hongda  Machinery
Quanzhou Red Hill Eng. & Mach.  5a J 034
REMU Oy      E2 Paris Demo B006
Remu      5a L 053
REV Srl      E2 D 051
Ramtec Oy     5a J 008
Ritchie Bros.  Auctioneers   6 D 021
Rivard      E2 D 038
Robit Rocktools Ltd    5b C 027
Rockster Recycler    E2 A 054
Rongsheng Machinery   5a J 004
Rubble Master Hmh    3 E 092
SSAB Swedish Steel    5a F 053
Samep Tools     6 C 070
Samoter  2014 - Veronafiere  6 C 022
Sandvik Mining And Construction 3 B 085
Sanko Makina Pazarlama Tic As 5a C 130
Sany Heavy Industry    E5 E 018
Sennebogen Maschinenfabrik GmbH E6 D 060
Shandong Lishide Constr. Mach.  5a B 028
Shanghai Resin Hose & Hydraulic Machine Factory
Simex Srl      6 G 080
Sobratema     6 E 009
Socomec Spa     6 F 046
Soosan  Heavy Industries Co Ltd  5a B 123
Stanley Hydraulic Tools   5a G 037
Stanley Hydraulic Tools / Labounty 5a G 041
TESAB      3 C 135 - 3 C 140
Tabe       5a B 118
Takeuchi      5a C 108
Terex Corporation    E5 C 002
Terex Finlay     3 C 141
Thwaites      E5 D 017
Tower Light     5a C 129
Trevi Benne S.p.a.    6 L 076
Unacea      ITALY
US Radar      5a L 042
V.T.N. Europe  Spa    6 J 024



Upptäck Pentruder MCCS!

Pentruder Modular Concrete Cutting System 
(MCCS) är ett modulärt håltagningssystem i 
dess sanna bemärkelse. 

Nu kan du använda Pentruders omtyckta räls-
system för all sågning med klinga och vajer, samt 
för borrning. Utvecklingen stannar aldrig av hos 
oss, och nya moduler läggs till efter hand. 

Alla komponenter är kompatibla med både ny 
och gammal Pentruderutrustning. 

Med en Pentruder kan du alltid förvänta dig 
högsta kvalitet och tillförlitlighet. 

Prova en Pentruder du också - En säker 
investering i maskiner som är byggda för att 
hålla!

Pentruder MDU3065 Borrmotor

Den nya borrmotorn Pentruder MDU 3065 har ett mycket brett 
varvtalsområde, 100 - 1440 v/min, och täcker mer än  90% av all 
vanlig borrning. 

Tre olika spindelenheter för olika stora borrkronor, byts på mindre 
än en minut. 

Spindelenheten kan vridas 360º för enklare positionering av borr-
kronan och bättre åtkomst i trånga utrymmen.  

Borrmotorn kan köras på antingen 1-fas eller 3-fas ström. 

- Starkare än någonsin!

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

Besök vår hemsida twww.pentruder.com för mer 
information om våra produkter och nyheter. 

15 elektroniskt styrda 
spindelhastigheter ställs 
enkelt in under borrning. 

Alla borrmotorer kan 
enkelt uppgraderas med 
en automatisk matnings-
enhet.

Mycket hög effekt på 
spindeln.
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Den 31 januari i år var det på dagen 150 år sedan 
Göran Fredrik Göranssons nya bolag bildades i 
Sandviken. Sandvik var då först i världen med 
att använda Bessemermetoden vilket kom att 
revolutionera ståltillverkningen. Företaget blev 
snabbt ett av världens ledande i sin bransch.

I 150 år har Sandvik framgångsrikt verkat 
och utvecklats genom att ständigt vara innovativt 
och se nya möjligheter på marknaderna och 
genom olika teknikskiften. Med kompetensen, 
erfarenheten och engagemanget hos 50 000 
medarbetare i hela världen blickar vi nu framåt 

Sandvik fyller 150 år
och fortsätter resan”. Den 31 januari hissade 
jubileumsfl aggan och fyrar av ett stort jubile-
umsfyrverkeri i Sandviken. Ett jubileumsnummer 
av koncerntidskriften Möt Sandvik har kommit 
ut på 14 språk och en bok om företagets 
framgångsrika utveckling ges ut i mars. Under 
jubileumsåret blir det olika arrangemang på alla 
Sandviks bolag världen över.

www.sandvik.se

Nyfi kenheten och intresset som gäller Hitachis 
maskiner ökar. Hitachis erkänt höga kvalitet och 
driftsäkerhet lockar och lanseringen av Hitachis 
hjullastare i Sverige har också bidragit. Nu lan-
seras dessutom Hitachis nya grävarmodell med 
namnet Zaxis-5 för de större bandgrävarna, vilket 
ökar intresset för hela modellprogrammet. 

Zaxis-5 levereras till de första Sverigekun-
derna i vår och lever upp till miljöklass Steg III 
B tack vare ny motorteknik med partikelfi lter. 
Zaxis-5 har också förbättrad hyttkomfort, nytt 
och förstärkt hydraulsystem och en hel rad 
andra nyheter.

“Ännu så länge omfattas bara fyra grävar-
modeller av Zaxis-5-tekniken. Men nyheterna 
gör att intresset för hela Hitachis modellprogram 
ökar. Med dubblerad säljstyrka i Västsverige kan 
vi möta ett ökat intresse och efterfrågan”, säger 
Delvator ABs vd Christer Arvidson.

Delvators säljare i Västsverige är Claes 

Gustafsson och Thomas Henriksson. Thomas 
har därmed återvänt till Delvator och Hitachi. 
Han har lång och bred erfarenhet av försäljning 
av entreprenadmaskiner och en nyanserad och 
klok blick för entreprenörers behov av god 
driftekonomi och hög driftsäkerhet.

“Tillsammans med den kontinuitet Claes 
representerar, samt verkstaden Landvetter Ma-
skin AB:s goda renommé, har vi nu en mycket 
seriös och stark sälj- och serviceorganisation i 
Västsverige”, säger Christer Arvidson.

Claes Gustafsson och Thomas Henriksson 
satsar i år hårt på att komma ut till maskinentre-
prenörerna och berätta om den nya Zaxis-5, om 
de beprövade Zaxis 3-maskinerna och om hjul-
lastarna, samt om den fi na serviceorganisationen.

“Det är jättekul att gå på offensiven och 
möta ett ökande intresse för Hitachis maskiner”, 
säger de.

www.delvator.se

Delvator dubblerar i Västsverige

Delete Group som är en ledande fi nsk aktör inom 
miljöanpassade saneringstjänster mot industrin, 
expanderar nu sin verksamhet till Sverige genom 
ett sammangående med Sanvac Miljö Ab, ett 
umeåbaserat miljö och industrisaneringsföretag.

Under de senaste åren har Sanvacs ägare, 
Leif Danielsson med sitt team utvecklat Sanvac till 
en ledande aktör inom miljö – och industrisaner-
ing i norra Sverige.

Efter sammangåendet med Delete Group Oy 
kommer Leif Danielsson bli chef för koncernens 
svenska verksamhet. Leif kommer också att 
fortsätta i sin nuvarande ledande roll i Sanvac 
Miljö Ab.

“Delete Group har i Finland växt på ett 
imponerande sätt och jag är övertygad om att vi 
tillsammans kommer att växa i Sverige”, säger 
Leif Danielsson.

Claes Gustafsson och Thomas Henriksson storsatsar på säljarbetet i Västsverige 
och Värmland.

“Samgåendet med Sanvac Miljö Ab kom-
pletterar vårt tjänsteutbud och är helt i linje med 
Delete Groups tillväxtstrategi i norden”, säger 
Jussi Niemelä”, VD för Delete Group Oy.

“Sanvac Miljö är ett professionellt drivet 
företag som betjänar sina kunder med modern 
teknik och team med utmärkt know-how. 
Sammanslagningen öppnar dessutom för ett 
gränsöverskridande samarbete inom industriell 
sanering och andra miljötjänster. Detta samarbete 
kommer att hjälpa oss möta det växande behov 
av dessa tjänster som fi nns hos våra kunder”, 
säger Jussi Niemelä.

Efter sammangåendet kommer Deletekon-
cernen omsätta ca 800 msek. Och den sam-
manslagna enheten kommer att sysselsätta ca 
650 personer.

Sanvac Miljö AB i sammangående 
med Delete Group Oy
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NU KÖR VI IGEN!
ANTAR DU UTMANINGEN?

A Company of the SWAROVSKI Group

Tävla om titeln Europas bästa betonghåltagare 2013

Kvalificeringar under maj och juni 2012, nordisk final på DEMCON 

Följ de internationella tävlingarna på Facebook; www.facebook.com/cuttingpro 

Följ vår nordiska blogg för all info om de nordiska kvalificeringarna; 

www.tyrolitcuttingpronordic.blogspot.com/
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