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Nya generationens dumprar
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• Tiptronic-växellåda
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• God totalekonomi
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Hösten är här och farten i branschen håller fortsatt ganska gott tempo 
trots nya orosmoln på den finansiella marknaden. Det här numret 
innehåller många bekräftelser på att högkonjunkturen faktiskt håller 
i sig i Sverige. Vi publicerar bland annat omfattande temasidor om 
den svenska rivningsbranschen och vi har inför detta nummer besökt 
ett antal rivningsföretag. Det finns en hel del annat smått och gott 
också såsom presentationer av en lång rad nya produkter både 
som rena produktpresentationer och i fält, så håll till god med ett 
späckat höstnummer av PD. I detta nummer välkomnar vi också en 
ny ledarskribent på den här sidan. Sedan Niclas Johansson lämnade 
ordförandeposten inom Riv- & Saneringsentreprenörerna upphörde 
även hans regelbundna ledare i PD. Sedan dess är denna spalt öppen 
för alla i branschen att dela med sig av sina funderingar så länge man 
arbetar professionellt med rivning, betonghåltagning eller återvinning. 
Den här gången är det Tony Stigmanslid från rivningsentreprenören 
Destroy Rebuilding Company AB som har ordet. 

Under 2012 firar branschföreningen HiB 25-årsjubileum. HiB är 
faktiskt en av de äldsta föreningarna inom denna sektor i hela världen 
med vissa undantag. Bland andra är den amerikanska branschfören-
ingen CSDA faktiskt betydligt äldre. Den grundades redan 1972 och 

“25-årsfirande på Hawaii?”
firar 40 år under 2012. CSDAs firande består bland annat i att man 
kommer att hålla sitt årsmöte på Hawaii med en rad olika aktiviteter. 
Man har dessutom bjudit in den internationella paraplyorganisationen 
för håltagarföreningar, IACDS, till mötet i Hawaii. HiB är som bekant 
en av branschföreningarna i IACDS sedan många år tillbaka. När 
jag hörde att HiB kommer att inleda sitt jubileumsfirande med att 
besöka mässan World of Concrete i januari och i samband med detta 
dessutom besöka amerikanska kolleger i Los Angeles kan jag inte låta 
bli att komma med ett annat förslag. Varför väljer inte HiB istället att 
resa till Hawaii och vara med på CSDAs och IACDS möten? Att resa 
till Hawaii är inget man gör regelbundet, kanske det bara händer en 
gång i livet. Nu finns en utomordentligt fin chans att dels besöka 
den vackra ögruppen och närvara vid intressanta föreläsningar som 
berör branschen och besöka den håltagarmässa som kommer att 
arrangeras och dels få möjlighet att träffa ett par hundra kollegor 
som också arbetar med betonghåltagning. Det kan väl nästan inte 
bli bättre att fira HiBs 25-årsjubileum! Man kan t o m tänka sig att 
besöka håltagare i Los Angeles ändå eftersom man kan lägga en 
mellanlandning där. Detta var bara en fundering och om någon är 
intresserad att närvara vid CSDA och IACDS Convention på Hawaii 

i mars, 2012 är ni välkomna att kontakta mig för mer information. 
Du kan också besöka länken: http://www.csda.org/displaycommon.
cfm?an=1&subarticlenbr=412. Priset kommer naturligtvis att bli 
något högre än resan till Las Vegas. Men kanske en så stor händelse 
som 25-årsjubileum och allt det HiB betydd för den svenska bygg-
industrin under åren kunde föranleda lite sponsring från Sveriges 
Byggindustrier? Vem vet? Det var bara en idé från min sida.

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

Någon måste sätta ner foten...
Jag är stolt över att vara en del av en verksamhet som innefattar rivning, 
sanering och håltagning. Jag är en av de som styr ett företag som heter 
Destroy RC AB. I dagsläget håller de flesta på med att fylla orderstocken 
inför vintern 2011 och våren 2012. Gör vi alla detta på samma villkor?

Jag tänker på att de finns olika aktörer inom vår bransch med 
olika metoder och vi följer olika regelböcker. Jag vet att det inom samma 
projekt kan skilja upp till 100 procent i prisnivå. Detta är en enorm 
avvikelse men det måste ändå komma av olika avvikelsefaktorer. Kör 
alla legalt eller finns de fortfarande illegalt?

En del påstår att med ID 06 så undanröjer vi möjligheterna för 
osunda metoder. Det är förvisso rätt till viss del men det går ända att 
komma undan för den som vill. Jag vet att en del företagare öppnar 
filialer i andra länder för att på detta sätt komma ned i kostnad för 
den enskilde arbetaren. Klart att vi måste anpassa oss till omvärlden 
men skall det ske på villkor så att marknaden blir snedvriden. Jag 
anser ej detta.

Riv & Saneringsentreprenörerna
”Riv- och Saneringsentreprenörerna ombildades 1997 och består 

idag av 44 medlemsföretag. Av dessa är alla specialföretag med 

så gott som uteslutande rivnings- och/eller saneringsentreprena-

der på programmet. Medlemsföretagen bedriver, förutom sådan 

verksamhet även kringliggande verksamhet, som exempelvis 

sanering och återbruk av förorenad jord, återvinning och de-

montering av byggnader, försäljningsverksamhet av återvunnet 

material mm. Gemensamt för medlemsföretagen är att man 

till väsentlig del av sin verksamhet utför rivnings- och/eller 

saneringsentreprenader och därmed som specialföretag 

innehar erforderlig kompetens och erfarenhet för 

medlemskap i föreningen”. 

Detta utdrag är hämtat från den hemsida inom Byggin-
dustrin som faller under vårt intresseorgan.

Vi får till en relativt stor del bidrag från 
Byggindustrin för att kunna administrera 
och föra fram våra intressen i etablis-
semanget. Jag måste ändå vidhålla 
att vår bransch är otroligt spretig 
och detta gör att den som skall 
föra fram åsikter och försvara 
våra intressen har ett ”Don 
Quixote-uppdrag”. För vad 
tycker vi egentligen? Vet vi 
det eller rättare sagt i vilket 
forum för vi den debatten? 
På en Ålandsfärja en gång 
per år! Inte lätt för en tjäns-

teman från Byggindustrin. Då skall man vara en omvärldsanalytiker av 
guds nåde. Alla är vi entreprenörer och de flesta är ”egen lyckas smed”. 
Vem har den tiden som krävs för att stå på barrikaderna?

Den summa pengar som vi erhåller från Byggindustrin kanske 
skulle satsas mer på att profilera Riv & Sanering i byggbranschen. I 
dagsläget tycker jag att de ser ut som att Byggindustrin ger Riv & Sa-
nering ersättning för att kunna hålla en tjänsteman med arbetsuppgifter 
för att sedan återta densamma ersättningen. Effekten av detta har jag 
ingen kunskap om. Den person som skulle representera Riv & sanering 
skulle ryta ifrån och föra en mer öppen debatt i media. Sedan finns 
det även sociala medier där det kan föras en mer direkt diskussion. I 
dagsläget är det Byggindustrin som ser till att diskussionen förs men 
räcker det att en tjänsteman gör detta? 

Skulle det vara bättre om vi såg till att en av oss har den uppgif-
ten? Min åsikt är helt klart, Ja!

Vi måste agera för en enighet inom vårt skrå. Varför kan vi ej gå 
samman med Håltagarna? Tillsammans skulle vi bli starka. Vi arbetar 
ju med samma moment. Kanske byta namn till “Demontering”. Det 
finns inga tendenser idag att vår bransch kommer att bli annorlunda, 
snarare gör en eventuell dipp i orderfloran att metoderna blir än mer 
annorlunda (läs skumma).

Idag finns en diskussion inom Riv & Sanering att vi bör certifiera 
rivningsarbetaren.

”Certifiering, åtgärd genom tredje part – vanligtvis certi-

fieringsorgan – som visar att tillräcklig tilltro har erhållits att 

en produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse 

med standard eller annat”. Hämtat från Nationalen-
cyklopedin.

Vi måste möta de ökade kraven från våra beställare 
och samtidigt öka vårt eget berättigande på bygget. Utan 

rivning, sanering och håltagning skulle många byggen idag 
bli svåra att driva. Det finns ett stort utbud av enstaka 

kurser från Heta arbeten till Asbest men det finns 
ingen samlad utbildning och det behövs. 

Vissa påstår att byggyrkesutbildningen skulle 
tillgodose det utbildningskravet men jag 
påstår att detta är helt fel. Jag är själv 
utbildad snickare och inte lärde vi oss att 
riva betong eller att slipa golv eller hur 
man sorterar fraktioner eller ser skillnad 
på de olika farliga avfallen.

Jag vill att Riv & Sanering startar 
en central utbildning som ger en sam-

lad bild av alla de olika krav som vi skall 
ha och får från beställarhåll. Det skulle 

kanske fungera om Byggindustrin tittade på den verklighet som ändå 
råder utanför kontorsfönstret och talade med motparten Byggfacket och 
gjorde gemensam sak. Jag försöker vara en sansad person men trycket 
i vår bransch är i stort att leverera och förse de egna arbetarna med 
arbete. Lönen skall alltid vara avtalsenlig och detta är ju självklara saker. 
Vidare skall vår dokumentation vara ändamålsenlig. Säkerhetsarbetet 
och rutinerna utvecklas hela tiden. Vi skall kunna förutse alla eventuella 
saker/faror/kostnader som vi inte upptäcker i handlingar. Ryktet inom 
Bygg om rivning motsvarar inte verkligheten. I dagsläget vill jag påstå 
att den professionelle rivaren ofta har bättre ordning än andra inom 
bygg. Detta tack vare att det är så många olika saker som kan gå fel. 
Om budgeterna ska hålla för de olika projekten måste allt klaffa. Vem 
vet “hur mycket vi tappade på gatan” när vi fått ett projekt? 

Yrkesutbildning
Oavsett vad som händer kommer Destroy att starta en samlad utbild-
ning inom rivning och sanering. Syftet kommer att vara att den enskilde 
rivaren skall ha en samlad certifierad kompetens som motsvarar de 
krav som beställare och vi själva kräver. Tidsåtgång ca 10 dagar i ett 
inledningsskede för den rena certifieringen. För en mer yrkesrelaterad 
utbildning bör tiden för de olika momenten ligga mot 40 veckors teori 
blandat med praktiskt arbete.

Sammanfattning
Sammantaget i denna korta diskussion så vill jag peka på fyra saker: 

•	 Riv	&	sanering	bör	gå	samman	med	Håltagarna	för	att	bli	mer		
 slagkraftig. 

•	 Förändra	organisation	och	utse	en	talesman	för	de	bägge.	

•	 Samordna	utbildning	för	att	arbeta	mot	en	yrkesutbildning.	

•	 Starta	upp	en	certifiering	för	att	särskilja	seriösa	aktörer	från		
 övriga och öka säkerheten i de olika rivningsprojekten.

Riv & Sanerings styrelse har till idag lagt ned ett engagemang och 

arbete som jag inte, på något sätt, vill förringa. De har visat resultat 

och effekter. Man har startat diskussion och en process kring t ex 

certifiering men även skapat både dokument samt utbildningar. Mitt 

inlägg avser att skapa en dialog kring alternativa arbetssätt och att 

tänka nyskapande.
Vi har redan idag goda kontakter med liknande branschorgani-

sationer i andra länder som exempelvis England, Tyskland och USA. Vi 
kanske kan ta mer lärdom av dessa och hitta ett samarbete.

Vid pennan: Tony Stigmanslid
Destroy Rebuilding Company AB
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OilQuick - för rationell och eektiv rivning !
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Finska tillverkaren sikt- och krosskopor ALLU 
har startat ett eget dotterbolag i Sverige och 
verkställande direktör för verksamheten är 
Magnus Eriksson. Magnus känner många 
som tidigare anställd hos Amas Svenska AB. 
Han har flera års erfarenhet inom mark- och 
anläggningssektorn. Efter sommaren flyttade 
man in i nya kontoret som ligger på Stenvreten 
1 i Enköping. Lokalerna har utmärkta transport 
och vägförbindelser.
Bolaget är ett försäljningskontor men man erbju-
der också full reservdels- och underhållsservice.

Atlas Copco utser 
Nico Delvaux till chef 
för affärsområdet 
Bygg- och anlägg-
ningsteknik
Atlas Copco har utsett Nico Delvaux till chef för 
affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik 
och medlem i koncernledningen, från och 
med den 1 oktober 2011. Nico Delvaux är 
för närvarande chef för divisionen Compressor 
Technique Service.

“Nico är skicklig strategiskt och operativt 
stark och han har en bred kunskap om vår 
globala industriella verksamhet. Detta kommer 
att bli till stor nytta för utvecklingen av vårt nya 
affärsområde Bygg- och anläggningsteknik, såväl 
som för Atlas Copco-gruppen”, säger Ronnie 
Leten, VD och koncernchef.

Nico Delvaux är belgisk medborgare, född 
1966, med en examen i elektromekanik från 
Bryssels universitet och en MBA från handels-
högskolan i Antwerpen i Belgien. Han inledde sin 
karriär på Atlas Copco 1991 inom kvalitetskontroll 
vid divisionen Oil-free Air i Antwerpen. Nico 
Delvaux har haft ledarroller inom försäljning, 
marknadsföring, eftermarknad, kvalitetskontroll, 
förvärvsintegration och som bolagschef, med 
erfarenhet från bland annat Benelux, Italien, 
Kanada och USA. Han har haft sin nuvarande 
befattning sedan januari 2008.

Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik 
skapades den 1 juli och består av divisionerna 
Road Construction Equipment, Construction 
Tools, Portable Energy och Construction Techni-
que Service, med totala intäkter 2010 på BSEK 
11.5.

Nico Delvaux och hans team får i uppdrag 
att skapa stark försäljningstillväxt och lönsamhet 
genom att utveckla affärsområdets marknadsnär-
varo och genom att lansera ett ständigt flöde av 
innovativa produkter. Nico Delvaux kommer att 
vara baserad i Antwerpen till den 1 juli 2012, då 
han flyttar till Kina.

www.atlascopco.com

Med över 70 Volvomaskiner på plats på Volvo 
Customer Center i Eskilstuna, så var det första 
rekordet redan slaget. När sedan besökarantalet 
räknades ihop efter två dagar så slogs ännu ett 
rekord. Besökarantalet hamnade på över 4 300 
personer för de två dagarna.

Många lockades av möjligheterna till att 
provkörning av Volvos kompletta program och 
att bjudas på en dryg halvtimmeslång spektakulär 
show inför fullsatta läktare. 

“Självklart är vi otroligt nöjda med Swecon-
dagarna 2011. Eftersom vi inte ställde ut på årets 
MaskinExpo så fanns det ett rejält intresse från 
våra kunder att komma till Eskilstuna och uppleva 
Volvos nyheter. De som inte varit här tidigare, 
slogs nog av både anläggningen och eventets 
omfattning. Ingenstans i världen kan man uppleva 
något liknande”, säger Fredrik Rigö, ansvarig för 
marknadskommunikation på Swecon.

Demofältet i Eskilstuna är Volvo Construction 
Equipments största kundcenter i världen, och 
Swecondagarna är det enskilt största eventet som 
anordnas på anläggningen. Volvo har anordnat 
demonstrationsdagar här i över 50 år, de första 

ALLU öppnar dotterbolag i Sverige
Den verkliga introduktionen av det nya 

svenska bolaget skedde i samband med mässan 
Maskinexpo i maj. Det kunde inte ha blivit en 
bättre start. Gamla och nya kunder hittade till 
företaget mycket lätt och välkomnade ALLU till 
Sverige med öppna armar. 

“Många kunder hittade till oss och vi är 
mycket glada över att vi fick göra så många 
affärer också”, förklarar Eriksson. Demonstra-
tionen av skopor pågick under hela mässan och 
lockade många åskådare. Modellen ALLU DN 
2-12 utrustad med utbytbara tänder i trummorna 

lika så modellen ALLU DNS 2-09 utrustad med 
finsorteringstrummor kördes i montern S13.

Efter mässan har det varit full fart hos ALLU 
Sverige med att hjälpa och bistå nya och gamla 
och kunder. Förutom nya bolaget i Sverige har 
ALLU egna kontor i Tyskland, Frankrike, USA, 
England, Kina och Argentina. Dessutom firar 
ALLU-koncernen 25-årsjubileum i år som företag 
och 20-års historia med sikt- och krosskopan. 
Enligt ALLU är produkten självaste originalet som 
blev introducerat redan 1991.

sverige@allu.net

Rekord på årets Volvodagar
redan 1958. Anläggningen har vuxit genom 
åren och platsen och miljön inbjuder till unika 
möjligheter för testkörning av Volvos produkter 
i sina rätta element. Volvo hade rekordmånga 
produktspecialister på plats tillsammans med sina 
kollegor på Swecon. Frågorna och feedbacken 
på produkterna var många och gav upphov till 
intressanta diskussioner kring maskinerna.

“Vi får hoppas att ännu fler upptäcker denna 
gigantiska ”sandlåda” i Eskilstuna till nästa år. 

Det är verkligen ett unikt tillfälle att på nära håll 
fördjupa sig i Volvos starka maskinsortiment, och 
samtidigt se bredden på det utbud som Swecon 
kan erbjuda tillsammans med sina leverantörer. 
Nästa år satsar vi ännu mer på att besökarens 
upplevelse ska stå i centrum. Det är ingen dålig 
målsättning med tanke på kvaliteten på årets 
evenemang, men som med allt annat vi gör så vill 
vi bara bli bättre”, avslutar en nöjd Fredrik Rigö.
www.swecon.se/swecondagarna



HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
www.husqvarnacp.com

© 2011 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).

Maximalt effektiv borrning. 
 Minimalt ansträngande för dig.
Husqvarna AD 10 är ett unikt, automatiskt system som gör att du borrar enkelt, 
snabbt och effektivt. Borrsystemet är snabbast på marknaden, både när det gäller 
borrning och utdragning av borr. Allt du behöver göra är att med ett enda reglage 
ställa in riktning och hastighet. AD 10 tar sedan hand om borrprocessen – utan 
någon manuell styrning från dig. Systemet optimerar driften utifrån den 
 Husqvarna borrmotor som används och stannar automatiskt borren  
när den har gått igenom materialet.  
Läs och se mer på www.husqvarnacp.com

HUSQVARNA AD 10 
0 – 3,2 m/min i båda riktningar, 3,6 kg, passar 
borrmotorer DM 280 och DM 340 samt stativ  
DS 450, DS 70 Gyro och DS 50 Gyro.
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“Parallellimport 
till ’normala’ 
inköpspriser!”
“Kolla alltid med generalagenten innan köp av 
importmaskin. Nu ser vi att inköpspriset för paral-
lellimporterade maskiner kan vara lika eller högre 
än för de som importeras på normalt sätt”, säger 
Christer Arvidsson VD på Delvator AB. Delvator 
AB, generalagent för Hitachis entreprenadma-
skiner i Sverige. 

Det som fått honom att reagera är parallel-
limporterande företag som i annonser i vår påstår 
att priset på en fullutrustad Hitachi hjulgrävare 
ligger ett par hundra tusen lägre, än vid köp via 
generalagent.

“Men det stämmer inte. Den här typen av 
marknadsföring är inte seriös”, hävdar Christer 
Arvidson.

“Annonsören har tagit som exempel en 
Hitachi ZX140W som utrustats på ett visst sätt 
och satt ett totalpris på en sådan investering. Från 
Delvators sida har vi inga problem att matcha 
det priset. Vårt pris för en sådan maskin med 
motsvarande utrustning är inte högre”, säger 
Christer Arvidson.

Arvidson är angelägen om att peka på hur 
de parallellimporterande företagen försöker surfa 
på tidigare möjligheter med att sälja maskiner 
till lite lägre inköpspriser. Men enligt Arvids-
son ändras förutsättningarna över tiden, bl a 
beroende på tillgång och efterfrågan. Det är inte 
givet att inköpspriset blir lägre när man går via 
alternativa kanaler.

“Därför är det bästa rådet att alltid matcha 
erbjudanden från parallellimportörer med vad 
generalagenterna erbjuder. Och det gäller vare 
sig det handlar om Hitachi eller andra märken. 
Inköpspriset, serviceåtagandena, tillgängligheten, 
garantifrågor, andrahandsvärde med mera – 
alltsammans är faktorer som ska vägas in vid en 
investering”, råder Christer Arvidsson.

Bästa halvåret 
någonsin för Beck 
Maskin
Första halvåret av 2011 var Beck Maskins bästa 
genom åren med en omsättningsökning på cirka 
15 procent och en ökning av överskottet på cirka 
30 procent.

“Detta är goda nyheter och det ger oss hopp 
om framtiden även om vi ser att marknaden har 
avmattats något i Sverige. Under det senaste året 
har vi haft många framgångar inom uthyrning som 
ökat med hela150 procent”, säger Owe Beck, VD.

2000 maskiner 
och öppet i Göteborg

Beck har sedan starten med småmaskiner i 
Sverige 2006 sålt över 2000 till nöjda kunder 
och man meddelar att nya anläggningen öppnats 
sedan 20 augusti. Samarbetet sker med företagets 
återförsäljare Staffans Maskin AB. På kontoret i 
Göteborg visar man Hanix, Airman, Atlas, Gehl, 
Cormidi och Komac hammare bland annat. 
Dessutom har man ett stort antal maskiner redo för 
uthyrning som är en av företagets huvudsatsningar 
i Göteborg. 

Nya medarbetare
Flera nya medarbetare har 
anställts till den nya avdel-
ningen i Göteborg. Jan An-
dersson som platschef. Jan 
kommer också att ansvara 
för uthyrningen i Västsve-
rige. Jan kommer närmast 
från Göstas Truckuthyrning där han arbetat som 
verkstadschef under de senaste 20 åren.

Hanix nya ägare
Hanix-fabrikerna i japanska Nagano Kogyo ingick 
som känt en frivillig rekonstruktion den 27 maj i 
år. Efter en resa till fabriken i Japan under juni i år 
konstaterar Owe Beck att produktionen var och 
är i full gång i Nagano, av så väl Hanix maskiner 
som Aichi liftar som produceras på samma fabrik. 

“Vi fick informationen att ett tiotal företag är 
intresserade av att ta över NKK fabrikerna. Rykten 
säger att den japanska liftjätten Aichi som NKK 
Nagano har producerat liftar för i många år är 
en av dem. Säkerligen blir det en bättre situation 
när en ny ägare tar över, vilket gläder oss”, säger 
Owe Beck.

www.beckmaskin.se

Startklart miljard-
hotell rivs efter 
dundertabbe
Harmon Tower, som är ett av lyxhotellen i nya 
Las Vegas City Center som ligger längs Las 
Vegas Strip kommer att rivas innan det öppnats. 
Orsaken är en fatal blunder i byggkonstruktionen, 
rapporterar Wall Street Journal.

Hotell Harmon Tower är så gott som färdig-
byggt. Men hotellbyggnaden, som enligt sajten 
Escape360.com är en av de mest påkostade i 
USAs historia, har inte fått klartecken att öppna. 
I stället ska det sprängas i luften, meddelade 
nyligen MGM Resorts International enligt Wall 
Street Journal.

Anledningen är ett konstruktionsfel som 
skulle kunna innebära att byggnaden rasar vid 
kraftiga jordbävningar, skriver tidningen. Har-
mon Tower är en del 80-miljarderssatsningen 
CityCenter som öppnade i Las Vegas i slutet av 
2009. Men imploderingen av Harmon Tower 
lär dröja. Ägarna bakom CityCenter befinner 
sig just nu i en tvist om 1,8 miljarder kronor 
med byggfirman Perini Building. Pengar som 
MGM inte anser sig skyldiga att betala eftersom 
byggnaden inte kan användas om inte 12-14 
månaders ombyggnationer på åtskilliga miljoner  
görs, skriver Escape360.

Även om bolaget får ett godkännande att 
spränga byggnaden kommer förberedelserna ta 
upp till 6 månader att utföra, enligt sajten. Profes-
sionell Demolerings internationella systertidning 
PDi Magazine kommer att bevaka sprängningen 
när den genomförs.

Det är en sådan här maskin, 15,5-ton-
naren ZX140W, som annonserades ut 
för samma eller högre pris än Delvator 
erbjuder.
 

Christer Arvidson, vd för Hitachis 
generalagent i Sverige, Delvator AB.

Ny vd i Abelco 
Nordic AB
Som ett led i bolagets strävan att sprida bredden 
av kompetens samt minska risken med att allt för 

många av bolagets funktioner är beroende av 
dess grundare har Abelco Nordic AB tillsatt en 
ny VD med gedigen erfarenhet från branschen.

Mattias Bäckman tillträdde som VD för 
Abelco Nordic AB samt för Rollertilt AB den 
17 oktober. Mattias kommer närmast från 
Infranord AB där han varit chef för maskinen-
heten. Innan det satte han upp Pon-Rentals 

hyrverksamhet i Sverige. Mattias har gedigen er-
farenhet från tidigare marknads-/chefspositioner 
på bl.a. Hogia och Dell Nordic. Mattias har under 
åren 2004-2006 varit försäljningschef i Abelco 
Nordic AB och var tillsammans med Mikael 
Andersson med om att bygga upp bolaget.

“Det känns som att komma hem igen. Jag 
känner ju Abelco och har följt bolaget noga. Vi 
har en rolig utmaning framför oss och det är 
tid för Abelco att ta nästa kliv vilket vi står väl 
rustade att göra och i tid är vi helt rätt med vår 
“most-value-for-money strategi”, säger Mattias.

Mikael Andersson själv kommer att fortsätta 
sitt operativa arbete med fokus på affärs- och 
produktutveckling i ännu närmare samarbete 
med bolagets underleverantörer. Han kvarstår 
som VD i moderbolaget Abelco AB (publ.).

www.abelco.se

Över 100 byggföre-
tag använder Povel 
för ett effektivt 
kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöarbete
Povel Verksamhetsledning används idag av 
över 100 företag inom byggbranschen som vill 
strukturera sitt KMA-arbete och därmed höja 
kompetensen inom kvalitet, miljö och arbets-
miljö. Povel är framtaget och drivs av Sveriges 
Byggindustrier (BI). 

Povel Verksamhetsled-
ning är utvecklat för att 
underlätta för bygg-, 
anläggnings- och 
specialföretag att 
möta de krav som 
ställs från bestäl-
lare, myndigheter, 
brukare m.fl. Genom 
Povel får företagen 
hjälpmedel och verktyg för 
att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett 
ledningssystem som binder samman företagets 
egna ambitioner med alla de krav som ställs på 
byggföretag idag, i synnerhet gällande kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Povel står för processorienterad verk-
samhetsledning. Det är ett branschanpassat 
ledningssystem för byggföretag av alla typer 
och storlekar. Systemet innehåller styrverktyg 
för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
och fokuserar inte bara på krav utan även på att 
hitta förbättringsmöjligheterna i företag. Povel 
går att certifiera enligt ISO 14001, 9001 och 
AFS 2001:1.

www.bygg.org/povel

Ny säljare på Tyrolit
I augusti började en ny säljare på Tyrolit, Ronnie 
Björk. Han kommer främst att fokusera på bygg- 
och uthyrningskunder i södra och västra Sverige.  
Ronnie har en lång erfarenhet av försäljning på 
bl a Ahlsell Bygg och Berendsen och kommer 
senast från en anställning hos Makita.

Familjen, snickarglädje och 
trädgårdsfix

Ronnie är bosatt i Smålandsstenar med sin familj, 
fru och två barn. ”Jag ser mycket fram emot att 
börja som säljare på Tyrolit. Det ska bli kul att 
komma ut och träffa alla Tyrolitkunder.” På fritiden 
snickrar han gärna huset eller fixar i trädgården, 
när han inte umgås med familjen.

www.tyrolit.com



Lanseringen av Hitachis hjullastarprogram i 
Sverige får nu extra skjuts av generösa garanti- 
och serviceåtaganden från leverantören Delvator 
AB. Alla hjullastarkunder erbjuds två års garanti 
och två års fri service utan extra kostnad. Bakom 
erbjudandet finns det faktum att hjullastarna 
visat sig ha mycket hög driftssäkerhet, enligt 
leverantören Delvator. För att understryka detta 
har Delvator i samförstånd med Hitachi förlängt 
garantin på maskinerna till två år. Samtidigt er-
bjuds ägarna fri service under två år, utan något 
åtagande eller kostnad för maskinägaren.

Det har gått bra för Hitachis hjullastare i 
Sverige sedan lanseringen. De maskiner som 
kommit ut på den svenska marknaden har fått bra 
omdömen av användarna och driftstörningarna 

Stående halv Dimacxborr outlines.indd   1 2011-09-06   10:16:34

Två års garanti och fri service 
för Hitachis hjullastare

En hjulastare av denna modell, ZW250, kördes i 11 000 timmar med endast ett 
enda driftstopp på norska Södra Cells anläggning utanför Trondheim.

är få. Motsvarande erfarenheter har man gjort 
även i Norge och Finland. På norska Södra Cells 
anläggning utanför Trondheim körde man till 
exempel en ZW250 i 11 000 timmar och med 
en körsträcka på över 6000 mil, med bara ett 
enda driftstopp.

Delvators VD Christer Arvidsson berättar 
att i Sverige ökar nu intresset bland kunderna 
även för de större maskinerna i hjullastarserien. 
Maskinerna finns i viktklasser från 5 och upp till 
50 ton och nyligen har exempelvis Västerljungs 
Materialhantering AB i Vagnhärad investerat i 
en ZW310 (24 ton). Ett annat exempel är Del-
lenbygdens Kross AB i Delsbo som satsat på en 
ZW330 (28 ton).

www.delvator.se

En helt ny ZW310, på väg ut på den svenska marknaden. 

Tomelilla Motorklubb investerade nyligen i denna Hitachi ZW140PL. Maskinen 
används bland annat för underhåll av banor och för att flytta tävlingsbilar. 
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Stockholms Centralstation har genomgått en massiv modernisering. 
Totalt kommer nära 100 miljoner kronor att inversteras i renovering 
och ombyggnad. En viktig länk i arbetet har varit rivningsentreprenö-
ren BBS Riv & Sanering insatser, något som vi berättat om tidigare 
i tidningen. Man har bland annat arbetat med grundläggningsrivning 
och förstärkningsarbeten. Hela sju brokkar har bland annat används i 
projektet och för en tid sedan förvärvade man ytterligare tre stycken. 
De modeller som använts för jobbet är en Brokk 260, två Brokk 
180, tre Brokk 90-talet och en Brokk 40.

Borttagning av fundament 
och förstärkningar 

Mycket av arbetet har varit att ta bort betongfundament, vilka stöttat 
den gamla kallmuren, som på sina ställen är upp till en meter hög 
och lika bred. Den gamla grunden, som är byggd i granit, är över 
100 år gammal. Man har utfört en hel del schaktningsarbeten med 
brokkarna också. I vissa fall har man varit nere på 1,6 m under 
källarplanet. I vissa fall har man behövt sänka grundvattennivån 
med hjälp av länspumpar. 

Förutom brokkarna har Riv & Sanering haft fyra Bobcats och 
en självlastande dumper till sin hjälp. Alla maskiner är utrustade med 
hammare, sax, skopor och gripar. Riv & Sanering har i genomsnitt 
haft 10 män på jobbet och kommer att ha behov av samma styrka 
under hela projektet. Dessutom har systerbolaget Betongborrarn i 
Sollentuna 10 håltagare på jobbet. 

   
Ordning och reda på ett tufft jobb 

Projektledare från Riv & Sanering är Stefan Lövestedt som har lång 
erfarenhet av rivningsbranschen. “Allt måste löpa smidigt och per-
fekt. Det ställer höga krav på personalen och att de gör ett utmärkt 
jobb. Här kan du inte slappna av för ett ögonblick. Koncentrationen 
måste vara på topp hela tiden, även om det kanske inte är så kul 
att krypa in i en mörk och fuktig källare när det är sommar och 
solen skiner utanför “, säger Stefan. 

Den här typen av arbete ställer höga krav på de inblandade. 
Då det är trångt om utrymme och massor av människor måste 
logistiken fungera ordentligt. Tom Kallio från bolaget Mätteknik & 
Anläggning har utfört alla mätarbeten på jobbet och hans arbete 
har haft stor betydelse för att allt skal klaffa.

“Tom är helt enkelt ovärderlig i detta projekt”, säger Stefan. 
“Då vill jag tillägga att det är också Stefan själv. Utan hans tillsyn 

och kompetens, kombinerat med våra andra duktiga gubbar från 
Riv & Sanering och vårt systerföretag Betongborrarn hade inte 
detta komplexa jobb fungerat så bra”, säger Tony Westman, vd 
för BBS Riv & Sanering. 

   

Tiotals miljoner investerade i 
Stockholms Central Station

Riv & Sanering Handledare Stefan Lövestedt (vänster) och Brokk s försäljningschef i Sverige Mikael Gardell skaka 
hand när de nya maskinerna levereras till Stockholms Grand Central Station projektet.

Atlas Copco och Dynapac 
öppnar nytt gemensamt 
servicecenter i Stockholm
Med målet att erbjuda marknadens bästa service till kunder i stock-
holmsområdet bygger nu Atlas Copco och Dynapac ett gemensamt 
servicecenter. Det nya servicecentret kommer att ansvara för service 
av Atlas Copcos kompressorer och generatorer, utrustning för gruv- 
och anläggningsarbeten samt Dynapacs produkter för vägarbeten. 
”Genom att bygga ett gemensamt servicecenter i nya ändamålsen-
liga lokaler med högsta möjliga utrustningsnivå, ökar vi kvalitén 
på vår service till våra kunder i regionen” säger Mikael Deremo, 
projektledare Atlas Copco. Det nya servicecentret kommer att ligga 
i Slagsta, beläget söder om Stockholm längs E4:an. Med byggstart 
hösten 2011 planeras inflyttningen till oktober-november 2012.  

www.atlascopco.se

Tacksam till Brokk 
En annan viktig tillgång på det här projektet är också rivningsro-
botarna från Brokk som fungerar utmärkt i komplexa uppgifter 
och trånga applikationer. I februari i år levererade Brokk AB tre 
nya maskiner på byggarbetsplatsen. Ordern omfattade två Brokk 
B160s och en Brokk B90 med den nya borrutrustningen från 
Brokk. B90, som  borriggen kallas, används främst för att borra 
hål för spräckningsarbeten. Detta arbete gjordes tidigare för hand 
och var väldigt tungt och tidsödande.

www.betongborrarn.se • www.brokk.com

Stort intresse för nytt sorterings-
verk från Maskin Mekano
För ett år sedan premiärvisade Maskin Mekano Lv 302, ett nytt 
sorteringsverk byggt på lastväxlarram. En produktlansering som 
visat sig ligga totalt rätt i tiden. Under bara ett år har 45 sådana 
maskiner sålts till nöjda entreprenörer runt om i landet.

Att återvinning av material är framtidens melodi har det pratats 
om de senaste 10 åren, men det har varit mer snack än verkstad. 
Nu däremot händer det på riktigt. Med skenande kostnader för 
transporter, diesel, deponi och materialinköp finns det helt plötsligt 
pengar att tjäna på att ta vara på massor som finns på arbetsplatsen. 
Då är maskiner som Lv 302 värdefulla.

 Med krokbil tar den ett par minuter att lasta, man kan köra i 
normal hastighet på alla vägar och man kommer in även på trånga 
platser inne i city. Jämfört med att köra sorteringsverk på trailer är 
givetvis denna lösning oerhört smidig och kostnadseffektiv. Att den 
är eldriven gör att den drar lite, den går tyst och har man tillgång till 
el på sin arbetsplats behöver man inte köra med dieselmotorn över 
huvud taget. Den har dessutom Maskin Mekanos erkänt effektiva 
sikt som slår rent i alla typer av material. 

”Det som är extra kul med Lv 302 är att den nått en helt ny 
kundgrupp. 50 procent av de som investerat i den har aldrig sysslat 
med sortering tidigare, men ser nu lönsamheten i att komplettera 
sin verksamhet. Den är ju så smidig och okomplicerad att man 
kommer igång direkt” berättar Daniel Smedenman, säljare och 
VD på Maskin Mekano. ”Vi tecknade flera nya ordrar under årets 
Maskinexpo på Lv 302, och den drog till sig enormt mycket upp-
märksamhet från besökarna. Vi är såklart oerhört glada och stolta 
över det mottagande den har fått på marknaden”.

För tionde året i rad visade Maskin Mekano en helt ny produkt 
på Maskinexpo, nämligen Sv 902, som även den är uppbyggd på 
lastväxlarramskonceptet. Det är dock en eftersikt som passar i 
mer traditionella kross- och sorteringsanläggningar. Men eftersom 
även de anläggningarna flyttas en hel del, är det inte mer än rätt 
att även dessa kunder ska kunna kapa sina transportkostnader 
och transporttider. 

”Vi kan leverera siktar och matare på lastväxlarram för en 
mängd olika behov, man kan docka ihop dem eller använda dem 
var för sig. Med en modulbaserad maskinpark uppnår man maximal 
flexibilitet och kan öka nyttjandegraden på sina enheter. Vi fortsätter 
att jobba med vidareutveckling av detta koncept och kommer kunna 
erbjuda en mängd intressanta lösningar framöver” avslutar Daniel.

www.maskinmekano.se
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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

Tel: 031 - 52 01 16 • Tagenevägen 1 • 422 59 Hisings Backa
info@jerneviken.se • www.jerneviken.se

COBRA
GAMMA
Högfrekvens väggsåg

OSLAGBAR!

  NOTERA! 

• Snabb etablering 

• Hög driftsäkerhet

• Service i: Stockholm, 
 Göteborg och Malmö

Starkast och lättast 
i lilla- och mellanklassen

Vikt såghuvud 24,9 kg, Effekt 16 kW
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Destroy rebuilDing Company ab är ett bolag som vill jobba utifrån 
en bred demoleringsbas. Man har resurser och kunskap att åta 
sig rivning, håltagning, sanering, betongslipning och fräsning 
samt återvinning. Man jobbar precis på det sätt som tidningen 
Professionell Demolering tjatat om sedan 1995. En rivningsen-
treprenör kan ha många strängar på sin lyra. I PD brukar vi kalla 
det demoleringsentreprenör. Sverige är dessutom landet som har 
förmånen att ha så många duktiga tillverkare inom området vilket 
underlättar för lika duktiga entreprenörer.

“Kobenen ramlade ur bilens rosthål”
Destroy Rebuilding Company AB grundades redan 1995 av Johan 
Ahlström och Henrik Johansson. Båda hade dessförinnan arbetat 
med rivningsuppdrag sedan 1992 och har haft anställningar inom 
bolag som NCC, Midroc m fl. Johan berättar att verksamheten till en 
början drevs i liten skala från ett kontor och verkstad i Västberga. 
I huvudsak sysslade man med lättrivning under de första åren. 

“Verksamheten började under enkla former och vi hade ont 
om pengar. Jag kommer ihåg att vi hade en gammal rostig skåpbil 
som servicefordon. Rosthålen var så stora så kobenen brukade 
ramla ut i kurvorna”, skrattar Johan Ahlström. 

Men verksamheten växte sakta men säkert och man började 
bredda sin verksamhet till att omfatta betonghåltagning, rivning 
med brokkar och sedermera även tung rivning.  Efter ca 10 år 
förvärvade man en industritomt i Länna där man uppförde en ny 
anläggning i två plan på 1200 kvm fördelat på 300 kvm kontor, 
600 kvm lager och resterande verkstad och tvätthall. Tomten mäter 
2300 kvm samt att man köpt till ytterligare 1500 kvm mark för 

uppställning av maskiner.
“Vi flyttade in i de nya lokalerna 2007 och det blev ett fan-

tastiskt lyft för hela företaget”, berättar Johan.
Destroy har växt lite i det tysta och det är kanske därför 

tidningen Professionell Demolering inte skrivit så mycket om dom 
tidigare. Men idag är Destroy definitivt en demoleringsaktör att 
räkna med som har en mycket målmedveten plan över hur de vill 
arbeta och vad de vill erbjuda sina kunder.

Kunnande och kvalitet är riktmärken
“Destroy har en tydligt angiven plan för hur bolaget skall utvecklas 
och vad som är ansvarsområdet för var och en inom bolaget. Johan 
är den givne innovatören, han som jobbar framåt och kommer med 
idéer. Henrik är den som verkställer och fungerar som projektle-
dare ute på fältet. Jag själv är anställd tjänsteman och har inget 
ägande i bolaget men är mycket involverad i de operativa besluten 
samt att jag ansvarar för kalkylering och har personalansvaret”, 
berättar Tony Stigmanslid som är utbildad snickare men också 
beteendevetare.

En annan central person i företagets verksamhet är Tony 
Karmaluoto som är anställd projektledare sedan två år tillbaka. 
Tony har erfarenhet från rivningsbranschen sedan 80-talet och 
drivit eget inom rivning.

“Den ordning och reda som råder på Destroy har jag aldrig 
upplevt under min tid i branschen och det gäller i alla led vilket 
inneburit att mitt arbete som projektledare har underlättats av-
sevärt. Nu kan jag driva fler framgångsrika projekt samtidigt mot 
förut tack vare vårt IT-system”, säger Tony Karmaluoto.

Bolaget på barrikaderna!
Destroy Rebuilding 

Company AB i Länna 

är nästan lite revo-

lutionära. Lite av ett 

bolag på barrikader-

na. Man är “hung-

riga”, vill mycket, vill 

förändra och är hela 

tiden fulla av nya 

idéer.
Text och foto: Jan Hermansson 

Från vänster Tony Stigmanslid, Johan 
Ahlström, Henrik Johansson, Tony 
Karmaluoto och Peter Retsmar.

12    Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2011



Johan, Henrik, Tony K och Tony S fungerar som ledningsgrupp 
för företaget och sedan innan sommaren har också Peter Retsmar 
anställts som ansvarig för marknadsföring och PR inom bolaget. 

Efter 16 år med Destroy har man nu tydligt formaliserat vilka 
tjänster bolaget erbjuder. Man satsar målmedvetet på att vidareut-
bilda sin personal inom dessa verksamhetsgrenar och man har en 
tydlig investeringsplan vad gäller maskiner och verktyg.

“Vårt mål är att vara fullständigt heltäckande inom de verk-
samhetsgrenar vi jobbar både vad gäller personalens kunnande 
och maskinparken. Vid millenniumskiftet tog vi beslutet att ge oss 
in i den tunga rivningssektorn. Drygt 10 år senare har vi nu byggt 
upp ett kvalificerat kunnande och har en maskinpark lämpad för 
ändamålet. Senaste nyförvärvet på maskinsidan är en rivningsut-
rustad Volvo ECR305CL med en så kallad kort rumpa för rivning i 
bland annat trånga innerstadsmiljöer”, berättar Henrik.

Men Destroy är inte en entreprenör som vill slå sig för bröstet. 
Man går helst sin egen väg och hittar sina egna lösningar men det 
finns inget behov att växa i storlek bara för växandets skull. “Vi 
vill verka småskaligt och växa långsamt och det resultat vi lämnar 
efter oss skall vara till kundens största belåtenhet”, säger Johan. 

Johan och Henrik berättar att om man velat växa snabbt har 
möjligheten erbjudits många gånger men då hade det inneburit 
att man tvingats låna i större utsträckning. “Jag kommer ihåg att 
vi sparade och sparade för att kunna köpa vår första rivningsrobot 
från Tommy Hällgren på Brokk kontant. Det gäller fortsatt idag. Vi 
undviker att ta lån och det vi köper vill vi äga själva och inte banken. 
Faktum är att vi inte har några lån vare sig på maskinparken eller 
på fastigheten idag”, berättar Johan.

Egenutvecklat administrationssystem
Destroy insåg tidigt att de administrativa rutinerna inom ett bolag 
har stor betydelse för bolagets utveckling och funktion. Då det inte 
fanns några riktigt kompletta administrativa mjukvaruprogram som 
passade Destroys verksamhet beslutade man att bygga ett eget. 
Detta arbete har pågått sedan 1999 och många arbetstimmar är 
nedlagda inte minst av Johans kusin, Olle som utvecklat mjukvaran.

“Det administrativa programmet är idag komplett och innefat-
tar alla tänkbara funktioner och underlag som behövs inför våra 
projekt såsom offerter, order, fakturaunderlag, arbetssedlar m m. 
Dessutom är alla anställda länkade till systemet vilket hjälper dem 
planera sitt arbete”, säger Johan.

“En fördel med systemet är att det är lätt att gå tillbaka och 
jämföra med liknande projekt som vi utfört tidigare. Det är en stor 
hjälp i beräkningsarbetet och ger även vägledning i hur jobbet skall 
utföras. Allt är dokumenterat”, tillägger Johan.

Planer på eget certifieringssystem och 
utbildning för rivare och håltagare

Destroy omsätter idag omkring 60 Mkr och man sysselsätter cirka 
70 personer inkluderat säsongsanställda. Vinstmarginalen ligger 
mellan 3-5 %. Målet är inte att nödvändigtvis öka omsättningen 
men vinsten ska investeras tillbaka i företaget i form av utbildning 
för personalen och kontinuerligt förbättrad maskinpark.

“Vi har en tydligt utarbetad målstrategi inom bolaget som 
sträcker sig tre år fram i tiden. Målen uppdateras successivt och 
vi strävar naturligtvis hela tiden att leva upp till dom”, säger Tony 
Stigmanslid.

“Ett viktigt mål i vårt arbete är att kontinuerligt förstärka 
vår specialkompetens inom de områden vi arbetar. Det är dels en 
automatisk kvalitetssäkring för våra kunder och dels bästa sättet 
att fortsätta vara lönsam”, tillägger Johan.

Bolaget på barrikaderna!

Destroys nya höjdrivare ECR305CL med “kort rumpa”, 22 meters höjdrivningsaggregat och nya 
kombisaxen MK20 från Trevi Benne.
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Destroy följer byggbranschens kvalitetssäkringssystem Bf9K 
men har anpassat det att bättre passa för rivnings- och håltag-
ningsentreprenörer. Man tycker att Bf9K är lite för generellt hållet  
och kan inte alltid appliceras på specialentreprenader som Destroy 
jobbar med.

“Vi har kommit ganska långt i planerna på att skapa ett eget 
kvalitetscertifieringssystem för rivare, håltagare och sanerare och 
det är detta system som vi själva följer. Vi har så långt gångna 
planer så att vi till och med planerar att starta en utbildning eller  
skola. Detta är något vi vill erbjuda alla i branschen”, berättar Tony.

“Jag tror att öppenhet mellan entreprenörer leder mycket 
längre än att hela tiden slå vakt om sitt eget revir. Det kommer 
hela branschen och varje enskild och seriös entreprenör mera till 
nytta”, tillägger Tony.

Destroy är medlemmar i Riv- & Saneringsentreprenörerna och 
Stockholms Byggmästarförening.

Maskin- och utrustningsflottan
För att prata lite mera “skruv och mutter” så har Destroy byggt upp 
en ganska ordentlig maskinpark med åren och den gamla rostiga 
skåpbilen är borta sedan länge. Nyligen köpte man som sagt en 48 
tons Volvo-rivare för rivningsjobb i trånga utrymmen. Till maskinen 
investerade man även i en ny multisax kallad MK20 från tillverkaren 
Trevi Benne som i Sverige säljs av Andersen Contractor AB. Även 
den specialbyggda Volvo-rivaren köptes via Andersen Contractor och 
påbyggdes av det engelska bolaget Kocurek. Grävarens rivningsag-
gregat har en räckvidd på 22 meter.

“Volvo-rivaren med den korta bakdelen och den nya MK20-
saxen gör oss mycket effektiva på arbetsplatsen. Maskinen är 
smidig och har bra räckvidd med rivningsaggregatet. Tack vare 
snabbkopplingssystemet på MK-saxen kan vi på några minuter 
byta från en typ av käft till en annan”, säger Henrik Johansson.

Destroy har dessutom ett antal andra rivningsutrustade grävare 
från Volvo med flera, ett antal Brokk-maskiner, två lastbilar och en 
radda med kompaktlastare och minigrävare. På den hydrauliska 
verktygssidan finns förutom Trevi Benne även verktyg från SMC, 
NPK, Furukawa med flera. Man har dessutom ett antal kompletta 
saneringsutrustningar. Betonghåltagning är en viktig del i verksam-
heten. Man är kopplad till Hilti Fleet Management vilket innebär att 
man alltid har tillgång till de verktyg man behöver och att alla Hilti-
maskiner funkar och är servade. Förutom verktyg och maskiner från 

Hilti har man även en hel del golv- och väggsågar från Husqvarna, 
borriggar från HRA (läs Husqvarna). Johan uppskattar att man på 
utrustningssidan har omkring 3000 enheter och just nu planerar 
man för ytterligare en rivningsmaskin i 30-tonsklassen.

“Vi vill dessutom fortsätta vår målmedvetna satsning på 
tung rivning och sanering inom både bygg- och processindustri”, 
inflikar Johan.

Andra investeringar som man förbereder för är att utrusta 
sina maskiner med Oil Quicks snabbkopplingssystem. ”Oil Quick 
är ett genialiskt system som vi vill implementera på våra maskiner 
successivt”, säger Henrik. 

Framtiden för Destroy Rebuilding Company AB ser ljus ut och 
orderingången är god en bra bit framåt. Man märker inga tecken 
på avmattning ännu. Åren 2009 och 2010 var dock lite tuffare med 
minskad orderingång på grund av lågkonjunkturen som drabbade 
de flesta andra entreprenörer också. Men sedan dess har det gått 
stadigt uppåt.

“Som sagt har vi inte behovet att växa ytterligare just nu men vi 
vill istället fördjupa våra kunskaper inom våra verksamhetsområden 
ytterligare. Våra kunder ska känna att de är garanterade högsta kva-
litet och säkerhet i alla relationer med oss”, avslutar Johan Ahlström.

www.destroyer.se

De nya lokalerna i Länna är än-
damålsenliga för verksamheten med 
bland annat egen verkstad.

Ljusa kontorslokaler.

Matrum för personalen.

Verkstad för reparation av mindre 
maskiner och utrustningar.

Här kvitterar personalen ut sina maski-
ner inför de olika jobben.

För att förbättra bolagets rutiner har Destroy utvecklat ett 
eget administrativt mjukvaruprogram
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När arbetet är krävande är det viktigt att arbetsverktygen har hög kvalitet, tillförlitlighet och ligger bra i handen. Dateks produkter är
alltigenom utformade med kommunikationen mellan människa och maskin i åtanke. Hos Datek får kundens unika situation styra och det
är vanligt att vi specialanpassar kontrollpanel, funktion och färg efter behov. Datek har funnits i fyra decennier, är svenskt, familjeägt och
har trippel A-rating.Vi kommer att fortsätta vårt ihärdiga arbete för säker radiostyrning även i framtiden. Det kan du lita på. 

www.datek.net

HUR VILL DU STYRA?

tel 0171 - 44 01 40
fax 0171 - 44 00 44

www.amas.se

Maskiner och t i l lbehör f rånMaskiner och t i l lbehör f rån
vär ldens ledande t i l lverkarevär ldens ledande t i l lverkare

bl .a . Furkawa Hydraulhammare.b l .a . Furkawa Hydraulhammare.
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Cementfabriken “på” Limhamn
NCC har förvärvat den mark där Cementas gamla cementfabrik 
låg ”på” Limhamn, en stadsdel i Malmö. NCC avser att bygga 
bostäder sedan den gamla industrimiljön demolerats och området 
gjorts i ordning. Under tiden bygger Cementa en ny terminal i 
Norra hamnen i Malmö där en mäktig och elegant silo ska stå 
klar i slutet av 2011.

Man kan säga att cement tillverkades i Limhamn under hela 
den svenska industriella epoken för att upphöra först 1978. Men 
var sak har sin plats och sin tid. Den tidigare lokalt så betydande 
industrin har länge mest stått och sett anskrämlig ut. Dags att 
riva och göra något fräscht av situationen. Bostäder är ett trevligt 
alternativ och borde bli attraktiva. Limhamn anses nämligen vara 
en fashionabel och ovanligt trevlig del av Malmö med närheten 
till havet som ett extra plus sommartid. Kastrups storflygplats och 
Öresundsbrons påfart ligger inom spitting distance om man skulle 
känna för en utlandstripp.

NCC utsåg Trellegräv till totalen-
treprenör av rivningens första etapp. 
Det handlar om demolering av kontor, 
lagerlokaler, den gamla stationsbygg-
naden för järnvägslinjen Limhamn-
Malmö, slambassänger, en 20 m djup 
nedgång för den tunnel som förband 
cementfabrik med kalkbrott, en 70 
m hög och 950 t tung skorsten samt 
synnerligen välarmerade fundament för 
cementfabrikens roterugnar.

Föroreningar har upptäckts i slambassängerna. Så snart 
Miljö & Hälsoskyddsförvaltningens beslut om hur detta skall 
hanteras kommit, är det läge att komplettera dagens två fullt 
verksamma grävmaskiner med ytterligare ett par. Vid vårt besök 
ser vi en Caterpillar 47 t och en Hitachi 24 t. Senast i november 
kompletteras de av ytterligare två maskiner. Grävmaskinerna har 
på plats förutom vanlig skopa även redskap för krossning samt 
sax, hydraulhammare och gripskopa. Den stora Caten ger sig på 
det grova materialet med kross medan den litet mindre Hitachin 
selekterar träd, buskar, grenar och kvistar samt plockar skrot 
med gripskopan.

Då man ändå är på plats i Limhamn, fick Trellegräv en 
order från en annan fastighetsägare än NCC avseende rivning 

av cementfabrikens gamla laboratoriebyggnad, en 4-vånings 
kontorsbyggnad.

Bockkransräls på 
det gamla varvsområdet

Den bockkran som på 70-talet uppfördes på Kockums skeppsvarv 
var på sin tid den största i världen med en kapacitet att klara lyft på 
uppemot 1500 ton. Till detta kom bockkranens egenvikt. Den räls 
som skulle bära så tung last var byggd på ytterst stabila fundament 
av pålunderbyggd, ytterst välarmerad betong. Kranen kunde som 
längst förflytta sig drygt 700 m. Avståndet mellan rälsen var 175 
m. Kranen var väldig och syntes vid klart väder utmed stora delar 
av öresundskusterna på den danska och svenska sidan.

Rent teknisk hade varit fullt möjligt att demolera den stabila 
bockkransrälsen i ett enda svep, problemet är väl bara vem som 
i så fall skulle stå för fiolerna. Mer praktiskt är kanske att demo-

lera rälsen i takt med att marken tas i 
anspråk för annat än skeppsbyggeri. 
Detta är anledningen till att Trellegräv 
under september-oktober ger sig i kast 
med en bit av rälsen. 

 PEAB skall nämligen för 
Wihlborgs bygga ett kontorshus på 
ett markparti där bockkransrälsen 
finns kvar. Trellegräv har tidigare i 
olika entreprenader fått uppdraget att 
demolera sektioner av bockkransrälsen 

med de solida fundamenten och är därför väl förfarna med hur 
saken skall skötas. När detta skrivs är man mitt uppe i jobbet att 
på uppdrag av PEAB demolera ytterligare en sträcka.

För insatsen används en alldeles ny 40 t Caterpillar av typ 
336D. Innan sattes in fick man slipa bort den epoximassa med 
vars hjälp rälsen fästes mot fundamentens underlag. Fundamentet 
väger ca 15 t/löpmeter och består av betong i form av ett upp-
och-nedvänt T. På varje löpmeter går det 8-10 pålar.

Trellegräv är verksamt i olika demoleringsprojekt på yt-
terligare ett 15-tal platser från Simrishamn upp i Blekinge och 
Småland. Räknar man in spontning blir listan ännu större. På 
demoleringssidan handlar det om allt från skolbyggnader och 
bussgarage till försvarsanläggningar.

www.trellegrav.se

Trellegräv AB är helt 

klart dominerande 

gällande rivningsjobb 

i södra Sverige. PD 

har besökt ett par av 

företagets aktuella 

projekt, nämligen en 

gammal cementfab-

rik och en gammal 

räls för vad som en 

gång var världens 

största bockkran på 

ett tidigare varvsom-

råde. Båda i Malmö.
David Ehrenstråle, text & foto

“Med en flotta på 25 grävmaskiner 
täcker vi i huvudsak området söder om 
en linje Varberg-Kalmar”, säger Jonas 
Jönsson, vd på Trellegräv AB, södra 
Sveriges ledande demoleringsföretag.

På järnvägen Limhamn-Malmö transporterades dagligen cement mellan Limhamn och Malmö C för vidare distribution 
till byggplatser och betongvarutillverkare. Nu demoleras stationsbyggnaden i Limhamn för att ge plats åt nya, fräscha 
bostäder. En 47 t Caterpillargrävare med kross sönderdelar här betongen ned till bumlingar på maximalt ca 300 mm.



Håller ställningarna i Syd
Fakta Trellegräv AB
Namn:    TRELLEGRÄV AB
Plats:    Vannhögsgatan 5, 231 66 
     Trelleborg, 
Grundat:   1992
Ägare:    Jonas, Stefan och Ulrika Jönsson
Verksamhet: Rivning, sanering, miljöinventering 
     samt spont och pålslagning
Omsättning:   2010: 87 Mkr
     2011: 80-90 Mkr
Anställda:   ca 35
Maskinpark:  Maskiner
     1st 60-65 t, höjdrivare 28 m
     1st +50 t, Hitachi 470 riv.utr.       
     2st 40-50 t, höjdrivare 21 m
     2st 30-40 t, bandgrävare riv.utr. 
     4st 25-30 t, bandgr. riv.utr. VA-bom
     7st 20-25 t, band&hjul riv.utr, 
     VA & rak
     3st 15-20 t, hjulgr. riv.utr. VA  
     2st 3.5-6 t,minigr. sax, ham. sort.
     2st Bobcat, hammare, grip mm.
     
     Verktyg
     15st hammare, 0,3-5.2 t
     Furukawa, Krupp, SMC, Montabert
     9st Betongsaxar:0,5-6 ton
     Cat, Verachtert, Trevi Benne, Krupp, 
     SMC, NPK 
     12st Pulveriserare: 2-4 ton
     Furukawa, Trevi Benne, VTN, SMC
     20st Rivningsgripar
     Cat, Verachtert, SMC, Arden
     2st Nibbler, SMC
     1st Betongfräs 100 KW, SMC
     2st Skopkrossar 3-4.5 ton, SMC
     1st Magnet, SMC

Investeringar  2011 Maskiner
     2 st Cat 323, 1 st Cat 329, 
     1 st Cat 336, 1 st Cat 315 och 
     1 st Hitachi 210 hjulgrävare. 
     2011 Verktyg
     2 st roterande pulveriserare, 
     SMC ca 2.5 ton 
Investeringar  2012
     Lastbil lastväxlare, 
     höjdrivare 21 m, Hjulgr. 22 ton
     3 sorteringsgripar, 3 saxar

Projekt:   Trellegräv har i princip fullt upp 
     för tillfället, Förutom projekten i
     reportaget intill river man en
      skola i Ljungby, en skola i 
     Simrishamn, bussgarage i Malmö, 
     skola i Malmö, div. försvarsbygg-
     nader i Skåne, bostadshus 
     i Höganäs, byggnader i Kristianstad 
     och Åhus samt ett flertal diverse 
     mindre rivningar i södra Sverige.        
Marknad   Relativt god, det finns en del objekt 
Konkurrens  att räkna på men konkurrensen är 
     hård med många som räknar på 
     objekten.Trellegräv ser positivt 
     på marknaden de närmaste åren 
     om konjunkturen håller i sig, dock 
     finns risk för nerdragningar och 
     uppskjutna objekt om finans-
     krisen fortsätter. Det har blivit hår-
     dare konkurrens med fler aktörer.
                        
Medlemskap Medlemmar i Maskinentreprenörerna 
     Verksamhetssystem enligt   
     ISO9001:2000/ISO 14001, 
     Certifiering pågår för kontrollansvarig  
     enligt PBL.

Hitachin väger 24 t och är en utmärkt redskapsbärare där 
gripskopan med fördel kan användas för såväl skrot som för 
träd, grenar och buskar.

Fundamenten som bar upp cementfabrikens 
roterugnar är kraftiga och demoleras med hy-
draulhammare. Här utfört av en 47 t Caterpillar.

Trellegrävs alldeles nya Cat 366 D 
på 40 t i arbete att med hydraul-
hammare demolera den räls med 
tillhörande fundament som en gång 
i tiden bar upp Kockums bockkran, 
världens största med en lyftkapacitet 
av 1500 t. Innan grävmaskinen togs 
i anspråk, fick Trellegräv först slipa 
bort den epoximassa som rälsen 
fästes mot fundamentet med.
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Känslig cityrivning
På Grev Turegatan 6-8 strax intill Sturegallerian och Stureplan, 
mitt i smeten så att säga, genomför Rivners AB en ganska spek-
takulär rivning. Man plockar ner en gammal kåk från 1930-talet i 
kvarteret Riddaren. Utanför avspärrningsplanket springer stressade 
storstadsbor, affärsmän eller brats på väg till Sturekompaniet.

Metoderna förändras
Läget på rivningen oroar inte Rivners personal. Man har vana från 
innerstadsrivningar sedan ett femtiotal år tillbaka. Men under 
dessa år har metoderna förändrats en hel del. För det mesta 
handlar det om utrivningar. Det vill säga att man river ut innedö-
met i en kåk men låter själva stommen och fasaden stå kvar. Den 
typen av rivningar påverkar oftast inte den intilliggande miljön 
lika mycket. Men rivningen i kvarteret Riddaren är annorlunda. 
Här handlar det om en totalrivning i det område av Stockholms 
innerstad som kanske är det trängsta och mest folktäta om man 
räknar bort Gamla Stan. Fastigheten, som ägs av Wallenstam, var 
i alldeles för dåligt skick för att det skulle vara lönt att renovera 
den. Fastigheten består av två huskroppar och har tidigare inrymt 
hyresrätter men nu skall en ny fastighet uppföras med exklusiva 
bostadsrätter. Den nya fastigheten kommer att ha tio våningar 
inklusive källare. I bottenplan kommer det, som tidigare, bli af-
färslokaler. Allt skall stå klart för inflyttning i augusti 2013.

Eftersom fastigheten ligger i ett så känsligt område klipps 
huskropparna ned med betongsaxar från NPK. Men innan man 
kunde gå på själva huskroppen stomrivdes kåkarna med hjälp av 
Brokk rivningsrobotar, även de försedda med betongsaxar. Man 
tog som vanligt plan för plan på de fem våningar höga husen. 
Massorna störtades ner via hisschaktet vilket är en perfekt metod 
för den primära utlastningen.

Rivners är som sagt “gamla i gården” så när bolaget var ungt 
såg den här typen av rivningar helt annorlunda ut. Utrivningar ge-
nomfördes helt och hållet för hand med handverktyg vilket krävde 
mer personal och tog betydligt längre tid. Standardgrävmaskiner 
har sedan urminnes tider använts i rivningssammanhang, men förr 
var det inte tal om rivningsanpassade grävare med långa bommar. 
Men idag ser det helt annorlunda ut. Först kom de hydrauliska 
rivningsverktygen såsom betongsaxar, pulveriserare och riv- och 
sorterskopor. Sedan började man bygga om grävmaskinerna så 
att de blev mera anpassade för rivningsjobb. Bommarna blev 
längre och förstärkta, hytt- och maskinkropp förstärktes och 
tyngdpunkten sänktes. Men dessa maskiner var sedan för bara 
ett par år sedan ändå alldeles för stora för att baxa in i små och 
trånga innerstadskvarter. 

Kort “rumpa”
Rivners har dock som en av de första rivningsentreprenörerna 
i landet satsat på mindre och kompakta rivningsmaskiner med 
höjdrivningsaggregat. Man har alltid slagit vakt om Stockholms 
innerstadsrivningar med all rätt och då vill man naturligtvis alltid 
vara steget före när ny utrustning finns att tillgå. Maskinen på 
Grev Turegatan berättade vi om redan förra året vid ett annat 
rivningsjobb. I kvarteret Riddaren får den verkligen visa färg. Det 
handlar om en Hitachi 225 med 17 meters höjdrivningsaggregat. 
Maskinens bakdel är extra kort så att den kan svänga runt i trånga 
utrymmen utan utstickande maskindelar. Det brukar kallas “kort 
rumpa” och finns hos de flesta maskintillverkare idag. Den står 

stadigt med låg tyngdpunkt tack vare extra motvikter. Maskinisten 
sitter i en säker och förstärkt hytt utan att skadas av nedfallande 
rivningsrester. Maskinen är försedd med en miljödiesel enligt 
gällande hårda emissionskrav.

Nedtagningen av kåkarna i kvarteret Riddaren på Östermalm 
kan nog inte gå till mera varsamt med all den hänsyn man tagit. 
Men det är tätt mellan husen, bara några centimeter och på andra 
sidan väggen finns lägenheter och kontor med full verksamhet 
i. På baksidan finns dessutom ett dagis som man tagit särskild 
säkerhetshänsyn till.

Utlastningen
Hanteringen av rivningsresterna är kanske lite mer komplicerat 
när man använder en höjdrivare i en så trång gränd. Alltefter att 
rivningsresterna faller ner används de för att bygga upp en hög 
med materialet som Hitachin kan stå på för att räcka längt upp 
på byggnaden. När de översta delarna rivits och samma räckvidd 
inte behövs kommer man att öka takten på bortforslingen av 
rivningsresterna. Omfördelning av massorna och för lastning av 
rivningsmassor används en 7,5-tons Komatsu. Resterna fraktas 
sedan med lastbilar från Grev Turegatan via Birger Jarlsgatan 
till Rivners för återvinning. När PD besöker arbetsplatsen är det 
Hasse Lindblad och Mats Forsgren vi möter från Rivners. Hasse 
kör Hitachin och Mats Komatsun, men man var betydligt fler 
under stomrivningen. Projektledare för jobbet är Fredrik Rylander.

www.rivners.se

Kan det vara de nya “bratsen på Östermalm”, eller? Från 
vänster Hasse Lindblad och Mats Forsgren från Rivners.

Bilderna till vänster visar uppifrån och ner; en utriven 
lägenhet, innergårdshuset som också ska rivas och en 
intilliggande innergård med dagis.

Nu får Rivners nya 
rivningsmaskin för 
arbeten i trånga 
innerstadsmiljöer 
visa färg. Hitachin 
med “kort rumpa” 
och NPK-sax har 
visat sig perfekt för 
jobbet.
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Fakta om Rivners AB
Namn:  Rivners AB

   Rivners Sanering AB

   Rivners Försäljning AB

Plats:   Slipstensvägen 3, 142 50, Skogås

   Fräsarvägen 11, 142 50, Skogås

   (Rivners Försäljning AB)

Grundat:  1955

Ägande:  Familjeägt

Verksamhet: All förekommande rivning/sanering 

   i Stockholm och Mälardalen

Omsättning:  2010: 78 Mk (Rivners AB)

Anställda:  75 personer

Maskinpark:  Komplett maskinpark för all rivning

   och sanering inklusive transport-

   avdelning samt verkstad

Investeringar: Kontinuerligt utbyte av maskin-

   parken. Investerar efter 

   behov och marknad

Marknad:  Fortfarande kort framförhållning

Konkurrens:  Stockholmsregionen har fått fler 

   aktörer, både seriösa och oseriösa

Medlemskap: Sveriges Byggindustrier (BI), 

   Byggmästareföreningen (BF), 

   Riv- och Saneringsentreprenörerna

Certifiering:  BF9K

Känslig cityrivning



Norskägda AF Decom är en relativt ny aktör i Sverige men som be-
står av rutinerad svensk arbetskraft från rivningsbranschen. Bolaget 
startade upp mitt i lågkonjunkturen för några år sedan men har under 
den senaste tiden visat på en kraftig förstärkning av sin marknads-
position, inte bara i västra Sverige och i Göteborg, där man har sitt 
huvudkontor, utan i hela Mellansverige.  Under det senaste året har 
man också stärkt upp sin personal med fyra nya medarbetare. Vd för 
verksamheten är Benny Karlsson. 

Simonsland, Borås 
AF Decoms enskilt största projekt som man arbetat med under året 

är Simonsland i Borås. De 150 år 
gamla lokalerna som förut inrymde 
en Konstsilkefabrik i centrala Borås 
har miljösaneras från asbest, PCB, 
tjära, tungmetaller, oljeskadad be-
tong mm. Därefter revs de helt och 
hållet invändigt och ett tomt och rent 
skal lämnades kvar. Tre byggnader 
på området, varav en är kraftigt 

mi l jöbelastad, 
miljösanerades 
och revs i sin 
helhet. Även ut-
vändig rivning 
utfördes såsom 
en skorsten, en 
plåtfasad, viss 
takrivning och 
håltagning i fa-
sad. I lokalerna skall man sedan samla textilhögskolan och andra 
verksamheter inom mode, design och textil. Beställare för jobbet 

Fakta AF Decom

Namn: AF Decom AB

Plats: August Barks gata 30 A,

         421 32 Västra Frölunda

 Filial i Arboga/Köping,

Grundat:  2008

Ägare: AF Miljö AS, ett företag inom 

 AF Gruppen ASA, Norge

Verksamhet: Totalrivningar, inomhusrivningar,  

 betonghåltagningar, demonter-

 ingar, miljösaneringar och   

 miljöinventeringar

Omsättning:  2010 - 15 miljoner och vi 

 2011 - ca 45 miljoner kronor

Anställda: 18 st anställda, varav 

 8 anställts under 2011.

Maskinpark: 1 grävmaskin Volvo EC360 med  

 betongsax, hydraulhammare,  

 cruscher

 1 grävmaskin Volvo EC140 med  

 betongsax, hydraulhammare,  

 cruscher

 4 st Brokk 90, 2 st Brokk 180

Investering: Inköpa grävmaskin, ca 55 ton  

 med högrivningsaggregat

Projekt: AF Decom har under året 

 utfört ett flertal projekt bestå-

 ende av både totalrivningar,   

 inomhusrivningar, balkong-

 rivningar men företagets största  

 enskilda projekt har varit en   

 rivning på Simonsland i Borås. 

Marknad: Senaste året har gått långsamt  

 uppför. Men man bedömer det  

 är långt kvar till en återställning  

 av marknaden till att bli som  

 innan lågkonjunkturen 2009.

 AF Decom tror att marknaden 

 de kommande åren kommer 

 att vara lite vacklande, många 

 är nog rädda för vad som 

 kommer att hända med världs- 

 ekonomin och vågar inte satsa  

 fullt ut och håller därmed inne  

 med en del beställningar tills de  

 ser ljuset i tunneln.

Konkurrens: Konkurrenssituationen upplevs  

 har lättat lite.

Medlemskap: Medlemmar i Sveriges 

 Byggindustrier och med mål  

 att ISO-certifieras för kvalitet  

 (9001) under 2011 och Miljö  

 (14001) och Arbetsmiljö   

 (18001) under 2012.

Övrigt: Man har under 2011 anställt 

 två projektledare i Mälardalen,  

 Peter Löwenhamn och Lennart  

 Andersson.

 Man har även anställt en Kvalitet,  

 Miljö och Arbetsmiljöchef i Lotta  

 Zachrisson.

 Man har också förstärkt kontoret  

 med Pierre Nilsson som arbetar  

 på kalkylavdelningen.

AF Decom flyttar 
fram positionerna

var Kanico AB och projektören heter Bygg-Fast Projekt AB. I storlek 
handlade om ca 35 000 m2.

August Barks i Göteborg
Ett annat rivningsprojekt 
har varit asbestsanering 
och totalrivning av ett kon-
torshus och en lagerbygg-
nad på August Barks Gata 
i Göteborg. Byggnaderna 
har stått tomma i flera år 
och revs i våras  för att ge 
plats åt ett nytt kontorshus 
där Forbo Forshaga skall flytta in. Ett höglager skall också byggas på 
tomten. Beställare av projektet var Bergman & Höök Byggnads AB. 
Den totala ytan som avses uppgick till  3000 m2.
www.afdecom.se 
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A Company within the SWAROVSKI Group

TYROLIT TGD ® – TEKNOLOGI. PRÖVA DU OCKSÅ!
NYA DIAMANTVERKTYG 
FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Mycket hög skärhastighet 
Mycket lång livslängd håller kostnaderna nere
Konstant skärhastighet genom hela klingans livslängd

Snabbare,
lönsammare

och 
effektivare 

För mer information, vänligen kontakta Tyrolits servicecenter i Göteborg på telefon 031-58 33 90.



”Det är ett stort och välbehövt jobb”, säger Nils-Erik “Nille” 
Borg, plastchef på Härnösands Byggreturer AB. Han börjar med 
att visa mig runt i de gamla lokalerna där maskinerna går för 
full aktivitet. Efter vår rundvandring träffas vi för en kort intervju. 

Certifiering enligt BREEM Excellent
Projektet har en grön prägel och företaget siktar på att nå cer-
tifiering enligt miljömålet ”Breeam Excellent”, säger Nille Borg. 

”För oss betyder ”Breeam” att man skall redovisa alla 
transporter till tipp i form av mil som räknas om till förbrukat 
koldioxid. All diesel, bränsle som förbrukas på arbetsplasten 
skall också registreras. Alla olika fraktioner, vikter skall dessutom 
redovisas en gång i månaden”, berättar Nille. 

Nille berättar vidare att det är ett stort och komplicerat 
projekt. Att riva hus mitt inne i Stockholm kräver att logistiken 
fungerar väl. Stora rivningsmassor ska tas om hand på begrän-
sade ytor. I det här fallet rivs inte hela byggnaden utan bara 
vissa delar vilket också ökar svårighetsgraden. 

Byggreturers uppdrag handlar om tung invändig rivning. Hu-
set rivs i tre sektioner. En av delarna, det så kallade 80-talshuset, 
rivs i sin helhet. I anslutning river man delar av det som kallas 
Tulehuset. Gårdarna består av tre bjälklag som rivs i sin helhet 
och alla fasader ut mot gården rivs. Huset som kallas Flickskolan 
berörs dock inte av rivningen. Den delen är just nu kontor för 
de som arbetar med rivningen. Mot Tunnelgatan – Luntmakar-
gatan rivs yttertaket plus två våningar och mot Sveavägen rivs 
yttertaket och väggarna ner till bjälklaget. Utöver rivningen 
utförs ett antal håltagningar inuti huset, där hela bjälklaget tas 
bort. Det är där som byggentreprenören Skanska i sin tur kan 
placera sina byggkranar. 

“Mycket massor”
Utmärkande för just det här uppdraget är de stora rivnings-
massor som uppstår under arbetets gång. Cirka 20 000 ton 
rivningsmassor ska tas om hand samt 25 ton metaller av olika 
slag. Rivningsmassorna består till stor del av betong, säger 
Nille. Materialet sorteras på plats och körs till återvinnings- och 
deponeringsstationer. En hel del skrot i form av koppar fraktas 
också bort.

Ett omfattande saneringsarbete ingår i uppdraget. I isole-
ringsglasen till byggnadens förbindelsegång finns PCB och i det 
limmade golvet finns en hel del Asbest. 

Totalt arbetar 30 man med rivningen. Chaufförer, håltagare 

Kvarteret Träsket, 
Sveavägen 44 i 
Stockholm rivs och 
byggs om. Huset 
där Skandiabanken 
en gång höll till är 
delvis bortblåst. 
Rivningsuppdraget 
ligger på Härnö-
sands Byggretur AB. 
Kontraktet är ett 
GE-avtal mellan Här-
nösands Byggreturer 
och Skanska och 
avser totalt 
54 000 kvadrat-
meter.  Ombyggna-
den gäller i huvudsak 
nya kontors- och 
butikslokaler. 

Text och foto Petra Meyer Linderoth

och sanerare arbetar i perioder med rivningsarbetet. I projektet 
ingår också en hel del utrustning, till exempel rivningsrobotar 
från Brokk, ett antal minigrävare, hjullastare samt håltagnings-
utrustning. Underentreprenörer i form av sanerare, tungrivare 
och ställningsmontage har kopplats in i arbetet med rivningen. 
Rivningsprojektet har pågått sedan år 2011 och beräknas vara 
klart under år 2012.

För Skanskas del handlar det om en komplicerad om- och 
tillbyggnad. Byggnaden grundförstärks och kommer att byggas 
på med två nya våningar mot Luntmakargatan. Innergårdarna 
byggs delvis igen med nya kontorsytor. Skanska räknar med att 
kostnaden för själva ombyggnaden kan komma att landa på 
750 miljoner kronor.

www.byggreturer.se 

Ovan: Grävare med bilningshammare i en hög av armering.
Till vänster Nils-Erik “Nille” Borg, Härnösands Byggreturers 
platschef på jobbet.
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Fastighetens fasad. 



Fakta om Härnösand Byggreturer
Namn: Härnösands Byggreturer AB
Plats: HK: Jägaregatan 9, 
 871 33 Härnösand 
 Filial: Spjutgatan 5  Veddesta, Järfälla
Grundat: 1997
Ägare: Mikael Skoglund, Christer Solgevik
Verksamhet: Rivning, sanering, håltagning 
Omsättning:  2010 - 65 Mkr
 2011 - uppskattningsvis 70 Mkr.
Anställda: 25 kollektiv och 6 tjänstemän
Projekt: 10-tal projekt på gång. 
 Rivning av skola i Akalla, tung rivning 
 inomhus i Stockholm, rivning tak på 
 Lästmakargatan, lättrivning, 
 håltagning och sanering på 
 Danderyds sjukhus, rivning av äldre- 
 boende i Björnkulla, Huddinge och 
 rivningsjobbet i reportaget, för 
 att nämna några.                                                                                                                  
Marknad: 2011 hittills ett bra år och man 
 ser ingen avmattning.
Konkurrens:  Situationen är inte annorlunda nu 
 än för några årsedan, däremot var 
 prisbilden lite annorlunda under 
 2009 och första kvartalet 2010. 
 Det är i stort samma aktörer som 
 räknar på jobben. Det har inte 
 kommit till några nya och heller 
 inte försvunnit några.
Medlemskap: Medlemmar i Byggmästarföreningen 
 och Riv- & Saneringsentreprenörerna.
Övrigt: Bolaget har högsta kreditvärdighet 
 och  trippel A. Samtliga anställda 
 har ID 06, heta arbeten, 
 säkra lyft, ställningscertifikat.   
  

Kort om Härnösand Byggretur AB
Härnösand Byggreturer AB är ett rivningsföretag som grundades 
1997 av nuvarande ägarna Mikael Skoglund och Christer Solgevik. 
Företaget utför bland annat selektiv rivning, asbest- & PCB-
sanering samt håltagning. Verksamheten är i huvudsak förlagd till 
stockholmsområdet men företaget är operativt i hela Sverige. För 
närvarande har företaget cirka 30-talet kollektivanställda och tre 
arbetsledare verksamma i Stockholmsområdet. Företaget arbetar 
aktivt för att riva miljömässigt. Allt rivningsmaterial sorteras i olika 
fraktioner vid varje rivningsobjekt. Vid rivning av hus sorteras allt 
organiskt material bort. När stommen är ren så rivs den med 
diverse olika grävmaskiner. 

Kort om projektet på Sveavägen 44 
Skanska bygger om Sveavägen 44 i Stockholm för 750 miljoner 
kronor. Kontraktet är ett partneringsavtal med kunden Diligentia 
och omfattar 54 000 kvadratmeter fördelat på kontor och butiker.

Projektet har en grön prägel och målet är att det ska nå 
certifiering enligt BREEAM EXCELLENT.

Här låg sedan tidigare Ljunglöfs snusfabrik och Pro Patrias 
barnbördshus (BB) . Båda revs för att lämna plats åt kontorshuset 
som uppfördes åren 1938-42.

Denna kontorsbyggnad är en historisk byggnad som ritades av 
Gustaf Clason och var Sveriges modernaste när den uppfördes för 
Thulebolagens räkning 1938-1942. Det fanns bland annat flyttbara 
väggar och transportband för brev som löpte under fönstren för att 
underlätta arbetet för de tusen kontorister som satt och knattrade 
på sina skrivmaskiner. 

Efter Andra världskriget blev huset mötesplats för Sveriges 
motståndsrörelse som byggdes upp under kalla kriget i händelse 
av en ockupation. Thulebolagets vd Alvar Lindencrona hade tillsatts 
av den svenska regeringen för att leda motståndet. Lindencrona 
ansåg att huset var lämpligt på grund av dess många ingångar och 
underjordiska kulvertar till närliggande fastigheter, vilket skulle göra 
det svårt att bevaka. I huset hade organisationen också ett hemligt 
litet kontor med egen ingång från baksida mot Luntmakargatan. 

Det är en komplicerad om- och tillbyggnad . Byggnaden 
grundförstärks och kommer att byggas på med två nya våningar 
mot Luntmakargatan. Innergårdarna byggs delvis igen med nya 
kontorsytor.
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På uppdrag av Peab bostäder river företaget 
NKR Demolition Lantmännens gamla anlägg-
ning i Nyköping. På området ska Peab bygga 
nya bostäder. Ett helt nytt kvarter bestående av 
cirka 180 lägenheter kommer att byggas upp på 
platsen.  Nio stycken rundsilos har rivits och två 
stycken lågsilos. En silo bestående av nio stycken 
cylindrar har lämnats kvar som ett landmärke och 
i den ska flera av de nya bostäderna byggas. Silon 
kommer att rymma 44 lägenheter totalt fördelat 
på 17 våningar. 

Arbetet med rivningen har pågått sedan april 
2011 och man räknar med att projektet avslutas 
under oktober månad. NKRs uppdrag är att riva 
och sanera. Till saneringsarbetet anlitar NKR en 
hel del underentreprenörer men också Peab står 
för en stor del av saneringsarbetet. Cirka 10 000 
ton förorenad jord har körts iväg. Allt miljöfarligt 
material körs vidare till godkända mottagare. 
Miljöarbetet är en central del för NKR och allt 
sorteras på plats. Betongen krossas ner och 
särskiljs från armeringen, sedan används den till 
fyllnadsmassor på området. Armeringen klipps i 
sin tur ner och körs till stålverket. Nästan allt går att 
återanvända utom det som är miljöfarligt, menar 
Andreas Eriksson.   

Kort om NKR Demolition

Namn:   NKR Demolition Sweden AB
Plats:    Kontorsgatan 2, 257 71 Hasslarp
Grundat:   2002
Ägare:   ENVISO GROUP
Verksamhet: Rivning, Demontering,Krossning,  
     Sprägning, Förorening, Brandröjning,  
     Asbestsanering
Omsättning:  2010/2011, 47 milj.se
Anställda:  80
Maskinpark:   Hydrauliska bandburna grävma-
     skiner upp till 160 ton, vajermaskin 
     med kula, hydrauliska hjullastare 
     med en kapacitet på 3-6 m3, mini-
     grävare, 1-6 ton, rivningsrobotar,  
     flakvagn med lastkapacitet på upp 
     till 130 ton, diverse småmaskiner 
     samt diverse bilar och lastbilar till 
     allmän och tung transport
Verktyg:   Rivningsskopor, crusher, 
     hammare, saxar, kula 
Investeringar: Kontinuerliga nyinvesteringar 
     inom företaget vad gäller utbild-
     ningar, certifieringar, underhåll av 
     maskinpark, inköp av nya maskiner 
     etc. Strävar efter att höja den nu-
     varande återvinningsfaktor (96%) 
     med olika uppfinningar/processer 
     inom återvinning samt finner hela 
     tiden nya metoder att arbeta på.
Projekt:   Deje Bruk (sanering av två soda- 
     byggnader, rivning av tillhörande 
     byggnader såsom indunstning, ång-
     central och kokeri. I detta 
     projekt hanterade man ca 20000 
     ton betong, 2800 ton stål, 
     280 m3 asbestavfall samt 
     120 m3 tjockolja. Sanering och 
     demolering av ett 7-vånings-
     bostadshus i Degerfors samt åter-
     ställning av hanterade ytor. 4000 
     ton betong, avfall och järn.
     IKEA, Malmö - Invändig rivning)
     MT Höjgaard, Kristinehamns 
     kommun. Bro-rivning, anpassning 
     av befintligt brostöd och dess 
     pelare. Lantmännens gamla 
     anläggning, Nyköping. Sanering 
     och rivning på Lantmännens 
     gamla siloanläggning. Cirka 
     20.000 ton betong och 1500 
     ton järn att utvinna i samband med
     projektet. Mobilia, Malmö - 
     Totalrivning av f.d shoppingcenter, 
     ca 12.000m2. Sundsvall Energi,
      Sundsvall - Demontering av en 
     stationär sopsorterings-
     anläggning. Utrustningar och övriga
     anläggningsdelar vidaresåldes   
     samt att ca 300 ton järn. Sysav, 
     Malmö - Rivning på Sysav värme-
     pumpanläggning

Exempel på kommande projekt
     Asfaltsverk i Göteborg, SKANSKA
     Mälarenergi, Västerås
     Klippning av ca 300 ton järn, 
     Kinne Maskinteknik AB

Marknad:  Efter finanskrisen och det låga 
     järnpriset märker man att 
     marknaden har vänt det senaste 
     året. Sverige planerar många 
     nybyggen vilket gör att 
     rivningsjobben därför blir flera.

Konkurrens:  Konkurrensen blir tuffare och 
     lägsta priset på respektive anbud 
     vinner inte alltid entreprenaderna.  
     Marknadens byggherrar ställer 
     större krav idag.
Medlemskap: Dansk Industri (DK), Dansk 
     Sprängteknisk Förening (DK), 
     Godkjent for ansvarsrett (NO), 
     Sveriges Byggindustrier (SE), 
     Riv & Saneringsentreprenörerna 
     (SE), European Demolition 
     Association (EU).

NKR river i Nyköping

NKR river alla delar av anläggningen som 
inte ska bli bostäder. Som mest har 10 personer 
arbetat med projektet men för det mesta har 
NKR haft en bemanning på 7–8 man. I projektet 
hanterar NKR cirka 20 000 ton betong och 3000 
ton järn. Cirka 70 ton takpapp hanteras också. 
Takpappet mals ner och blir sedan till asfalt. 
Andreas berättar att just det här rivningsprojektet 
är ett ganska avancerat jobb. Det beror bland 
annat på att byggnaderna är höga och att en 
del av byggnaderna ska bevaras. För att kunna 

riva på höjden har NKR använt den så kallade 
höjdrivaren, ”Longfront” som kan nå 48 meter i 
höjd. Longfront väger 150 ton och är en av de 
största och tyngsta maskinerna i Skandinavien. 
Tre standardgrävmaskiner utrustade med grip, 
sax, skopa och hammare används också i 
projektet. Höjdrivaren tycks dock vara färdig med 
sitt jobb för just det här projektet. Några höga 
silostorn finns inte längre kvar då PD besöker 
Nyköpning. Förutom det torn som snart ska 
omvandlas till bostäder. 

Text och foto Petra Meyer Linderoth
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Mobilia i Malmö 
fräschas upp

Text: David Ehrenstråle
Foto: NKR Demolition Sweden AB

Mobilia, Malmös äldsta köpmannavaruhus, mo-
derniseras och byggs om. Ett sprillans nytt P-hus 
har tagits i bruk. Förbipasserande har sett en av 
de gamla byggnaderna rivas för att ge plats åt ett 
nytt hus inriktat på hälsa och mode. Rivningen 
skedde enligt miljöklassningssystemet BREEAM. 
NKR Demolition Sweden AB var huvudentreprenör 
för byggherren Atrium Ljungberg AB. Delar av den 
gamla byggnaden var K-märkta och skall bevaras.

Rivningen påbörjades i februari och avsluta-
des i juni i år. NKR Demolition hade då hanterat 
sammanlagt omkring 16000 ton rivningsmassor 
via selektiv rivning med sortering och fördelning 
av rivningsmaterialet i olika fraktioner för mini-
merad deponi och återanvändning av material. 
Ett exempel är återvinning av 40000 tegelsten 
som skall återanvändas i nybygget. En K-märkt 
husfasad och ett entrétorn skall också bevaras. 
Fasadväggen har fått stöttas upp i avvaktan på att 
nybygget skall bli klart.

NKR har använts sig av i huvudsak tre grävma-
skiner, en på 60 t, en på 45 t och en på 30 t. Ma-
skinerna har varit försedda med hydraulhammare, 
betongkross och skrotsax. Bland småmaskinerna 
kan nämnas en Bobcat och en 5 t grävare.

Dagens Mobilia har rent lokalmässigt sin 
upprinnelse i en gammal textilfabrik. Inga dolda 
faror av typen nedgrävda gifttunnor och liknande 
påträffades vid rivningen. Burger King låg tidigare 
inne på området men har nu flyttats till ett mer 
gatunära läge. Intill den gamla platsen, nedgrävt 
i marken fanns ett skyddsrum på 300 m2, byggt 
i kraftigt armerad betong, som krävde särskild 
uppmärksamhet. Projektet beräknas vara avslutat 
i slutet av 2012 då det nya huset tas i bruk.
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“Vi avslutade jobbet med en nöjd kund 
och går nu vidare till nya projekt i 
Sverige”, säger Claus Bertelsen, chef 
för NKR Demolition Sweden AB.

Dessa tegelstenar skall återanvändas 
i Mobilias nybygge i Malmö.

R.Å.D. i Sverige AB ingår numera 
som bekant i Kuusakoski Recy-
cling. I november 2010 startade 
företaget upp en omfattande 
totalrivning av kvarteret Lust-
gården 14 i Lindhagen. Sällan 
har en rivning kunnat beskådas 
av allmänheten som denna då 
E4:an eller Essingeleden passe-
rar strax intill platsen.
PD har talat med Mats Helin som var ansvarig projektledare för 
rivningen som berättar att rivningen var mycket komplex och tog 
både mycket personal och maskinella resurser i anspråk.

“Lustgården var ett delikat projekt att sätta tänderna i. En 
stor utmaning med många parametrar att ta hänsyn till. Men det 
är den typen av jobb vi gillar och passar för på Kuusakoski”, säger 
Mats Helin.

Stor och mycket känslig rivning
Arbetet började med selektiv invändig rivning och omhändertagande 
av farligt avfall. För den invändiga rivningen uppskattar Mats Helin 
att man fraktat bort minst 500 ton av inredning, 
undertak, parkett, fönster, dörrar med mera. När 
den invändiga rivningen var klar gick man på själva 
huskropparna. Totalt skulle cirka 60 000 kvm rivas 
fördelat på nio huskroppar. Under huskropparna 
fanns tre våningar parkeringsgarage och förråd. Job-
bet krävde två platsledningar. Det var också ganska 
stora höjdskillnader på tomten men i genomsnitt 
revs mellan åtta till tio våningar per huskropp så 
höjdrivningsmaskiner var en absolut nödvändighet. 
Rivningsmassorna beräknades till cirka 70 000 fasta 
ton betong samt 2500 ton stål och en hel del andra 
typer av metaller såsom, koppar, vitmetall med mera. 
Kuusakoski var totalentreprenör för jobbet med an-
svar för rivningen med egen projektering och vissa 
konstruktionsåtgärder för nya bygget. 

Kvarteret ligger i ett mycket känsligt område både 
bostads- och kontorshus tätt inpå. Trafiken runt om området är tät 
och intensive inte minst med tanke på motorvägen. Men den största 
utmaningen låg i att inte skada en av Fortums omfördelningsstatio-
ner som bara låg åtta meter ifrån en av de största huskropparna som 
skulle rivas. Här fanns mycket höga restriktioner vad gäller buller och 
vibrationer och själva apparaturen måste skyddas. 

“Det hade varit en katastrof om 
denna anläggning skadats vilket skulle 
kunna lamslå eltillförseln i stora delar 
av Stockholm. Innan rivningen tog 
vid genomförde vi ett omfattande 
skyddsarbete med skyddsapplikationer, 
vibrationsmätare med mera”, säger Mats. 

Nära intill låg dessutom ytterligare 
en känslig fastighet med hyresrätter som 
ägas av SKB. Huvuddriften av rivningen 
skedde dagtid men stomrivningen även 
kvällstid. Nattetid utförde vi krossning 
och sortering. 

Den som känner till platsen vet att 
fastigheterna som revs var ganska nya. 
De byggdes så sent som på 1980-talet.  
Men byggherren Skanska Fastigheter 
tänker sätta upp en 150 000 kvm fast-

ighet i omkring tio plan som innebär ett bättre utnyttjande av en 
större yta. Den nya fastigheten kommer att innehålla lägenheter 
och kontor längs motorvägen. Fastigheten kommer att byggas som 
en hästskoform. Kuusakoskis beställare har varit Skanska Sverige.

Med en kåk som byggdes på 1980-talet kunde en hel del av 
inredningen återvinnas. Ett antal långtradar med treglasfönster har 
sålts till Estland. Utöver fönstren fanns mängder av dörrar och annan 
utrustning som sålts vidare. Rivningsmaterialet transporterades till 
deponianläggningar runt Stockholm för återvinning. 

Utrustningsbehovet på jobbet har varit enormt. På maskinsidan 
har man använt Case 460, 700, 800 och en lite mindre maskin, 
alla rivningsutrustade inklusive Case 800 som har en rivningsbom 
med 42 meters räckvidd. Man har hyrt in en Cat 320, Volvo 460 
och en Cat 340. Dessutom hyrdes NKRs nya höjdrivare på 50 m i 
räckvidd in på en del av jobbet. Till detta skall läggas ett stort antal 
lastmaskiner, dumprar och 12 trailers. Verktygen som användes 
var ett antal hydraulhammare från Atlas Copco, betongsaxar och 
pulveriserare från Trevi Benne. 

Idag är Kuusakoski färdiga med sitt arbete på Lustgården och 
grundläggningsarbetena för den nya fastigheten har kommit igång. 
Rivningsvärdet för Kuusakoski beräknas till cirka 30 Mkr.

Mycket på gång
Den del av Kuusakoski Recycling som omfattar före detta R.Å.D., 
Borrkompaniet och Abvac är totalt 120 man idag. Jobbtillgången 
har varit god hela året och parallellt med Lustgården-jobbet hade 
man flera andra storjobb rullande. 

Just nu arbetar man med avveckling av Akso 
Nobels anläggning i Skoghall. Mats Helin berättar 
att detta är ytterligare ett jättestort och komplicerat 
jobb. Bland annat måste man ta hänsyn till många 
farliga ämnen och syror. Området är redan sanerat 
men nu skall allt plockas ner. Det totala värdet för 
jobbet uppskattas till ett par 100 miljoner kronor. 
Jobbet startade i maj i år och kommer att pågå fram 
till slutet av 2012. 

Exempel på andra jobb är att man river en an-
läggning i Norrbotten, man river en oljedepå i södra 
Norge, man tar ner en sk gruvlave i Katrineholm. 
Gruvan brann för en tid sedan och nu skall den 70 
meter höga gruvbyggnaden rivas. Dessutom gjuts 
ett 300 meter djupt schakt igen. I norra Sverige har 

man mycket jobb inom bland annat gruvindustrin 
och i andra delar av landet flera projekt inom tung 

processindustri. Men projekttillgången i Stockholm är fortsatt hög 
med många jobb rullande. 

Sammantaget ligger projektvärdet för själva rivnings- och 
håltagningsverksamheten inom Kuusakoski på cirka en halv miljard 
kronor, enligt Mats Helin.

www.kuusakoski.se

“Kuusakoski i Lustgården”

Mats Helin, Kuusakoski 
Recycling.



RIVAB i Göteborg 
stockholmsägda

Bosse Hörnquist, som varit “Bosse på Rivab” med hela Sverige, har 
vi under många år lärt känna som västsveriges mest färgstarka riv-
ningsprofil. Han har drivit företaget Rivab sedan 1984. Även om det 
är ruter i norrlänningen Hörnqvist känner han att det är dags att börja 
tänka på bolagets fortlevnad och utveckling och samtidigt tänka på sin 
egen pension varpå han tidigare i år överlät verksamheten på Lotus 
Maskin & Transport AB i Rönninge utanför Stockholm.

“Lotus klarar uppgiften”
“Man börjar ju komma upp i åren och att sälja verksamheten är något 
jag funderat på under några år. Jag har fått flera erbjudanden men 

för mig är det viktigt att det jag och min familj byggt upp hamnar i 
rätta händer. Det vill säga att den nya ägaren kan fortsätta utveckla 
verksamheten i rätt riktning. Jag har hittat rätt och är övertygad om 
att Lotus kommer att klara den uppgiften”, säger Bosse Hörnquist.

Lotus Maskin & Transport AB har under de senaste åren medvetet 
förstärkt sin satsning på rivning och återvinning. Till en början var man 
ofta underleverantör till andra rivare men idag åtar man sig oftast 
totalansvaret i de rivningar man utför. Man har under de senaste åren 
också förstärkt sin maskin- och verktygsflotta kraftfullt. PD har inte 
nått Lotus för en kommentar men enligt Bosse kommer Rivab arbeta 
vidare under Rivab-namnet i Göteborgsområdet. Ingen förändring 

Snart är det färdigrivet för Bosse Hörnquist (vänster) då han nyligen sålt verksamheten till Lotus Maskin & Transport AB. 
Han och hustrun Lisbeth kommer dock att arbeta kvar i bolaget under en övergångstid men efter det hoppas de kunna 
ägna mera tid åt fritidssysselsättningar i sommarhuset i Branäs och Bosses fädernesgård i Nedre Nyland i Västerbotten. 
Svärsonen Martin Hofdell och Bosse och Lisbeths dotter Ulrica kommer dock att arbeta kvar på Rivab. 

Med en huskropp riven och ett be-
tongskelett kvar att ta ner är kvarn-
verksamheten på Eriksberg så gott 
som bortsopad. Kvar är bara spann-
målssilon.

Snart kan man kan-
ske inte längre säga 
“Bosse på Rivab” då 
bolaget för en tid se-
dan såldes till Lotus 
Maskin & Transport 
AB i Stockholm. 
Bosse Hörnquist bör-
jar känna sig nöjd på 
rivning med snart 30 
år i branschen. Men 
bolaget förblir det 
samma och “Hörn-
qvistarnas” anda 
lever kvar.
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070-693 24 80
070-693 24 90 www.semab.org info@semab.org

Tillverkaren med ett

världsomspännande rykte
för sin höga kvalitet och prestanda

effektiva

gh-serien
62 - 11 000 kg

Krossia AB, Nyckelgatan 2-6, 589 41 Linköping, 013-163000, www.krossia.se

     Edge Transportör
Effektiv transport, 15-24 meters längd

• Reducera hanteringskostnaden 
  med upp till 80%
• Minska eller eliminera behovet
  av hjullastare
• Bandbredder upp till 1200 mm
• Kapacitet upp till 1000 ton/h
• Diesel, elektrisk eller hydraulisk
  drift
• Krossat berg, sand, grus, bark
  träflis, matjord m.m.

Kontakt: Stockholm, Lars-Gunnar Ström, 0708-163039 • Skellefteå, Björn Lundström, 0708-163022    



kommer att ske i bolaget förutom att både Lotus och Rivab kommer 
att får mer resurser tack vare att bolagen slås ihop.

“Jag och min fru Lisbeth kommer att arbeta vidare i bolaget 
under en övergångstid. Men på sikt kommer vi naturligtvis att träda 
tillbaka”, säger Bosse.

Det var i samband med ett rivningsjobb på Sahlgrenska Sjukhu-
set i Göteborg, där Lotus hyrde in Rivab, som diskussionerna om ett 
övertagande startade.

“Stabilare rivningsmarknad”
Rivningsmarknaden i Göteborg och i Västsverige har stabiliserat sig 
och just nu är tillgången på jobb ganska god. Många nya projekt har 
dragits igång vilket gör att det finns gott om projekt att räkna på och 
därmed kommer arbetstillfällena vara tryggade en bra bit in i framtiden. 
Konkurrenssituationen ser också bättre ut enligt både Bosse och andra 
aktörer i Göteborg. Enligt uppgift har en del aktörer utifrån dragit sig 
bort från göteborgsområdet. En annan orsak kan vara att Hammars 
Riv, som avvecklades under förra  året, inte längre är en av aktörerna.

Oavsett så har Rivab orderböckerna närmast fulltecknade. En av 
de större pågående rivningarna just nu är rivning av de sista bygg-
naderna på Juvel-området på Eriksberg. Hela Eriksbergs-området har 
genomgått en omfattande förändring och konverterats till bostads-
område. Alla industribyggnader, hamnmagasin med mera är borta. 
Kvar står bara några byggnader från Juvel-tiden inklusive Juvel-silon 
som syns på långt håll. PD har bevakat rivningar i området sedan 
minst ett par år tillbaka. Först på plats att riva var R.Å.D. i Sverige 
AB, därefter Hammars Riv och nu slutligen Rivab. Och med Rivabs 
insatser går de sista två byggnaderna i backen. Från början var det 
tänkt att kvarnbyggnaderna i tegel skulle bevaras och Hammars Riv 
plockade ner alla inneväggar för ett par år sedan. Men Rivab fick i år 
uppdraget att byggnaderna skulle rivas. Däremot skulle allt gammalt 
tegel bevaras och återanvändas.

Sista byggnaderna på Eriksberg
För att plocka ner de 12 våningar höga byggnaderna, som vardera 
mäter 850 kvm per plan, använder man Lotus Maskin & Transports nya 
höjdrivare Liebherr R954. Man använder även Rivabs egna höjdrivare, 
en Doosan 42-tonnar med 27 meters höjdrivningsaggregat och en 
35-tons Hitachi med vanligt rivningsaggregat. Det yttersta tegellagret 
plockas ner och varje tegelsten kapas på längden. Teglet skall åter-
användas och mängden uppskattas till ca 150 000 stenar vilket blir 
300 000 stenar när de kapats. De inre tegellagren som hittills rivits 
består av ytterligare 300 000 tegelstenar. 

Teglet som kapas på längden och kommer att användas som 
fasadbeklädnad på de nya byggnaderna som skall uppföras på platsen.

“Projektet i sig är inte en så komplicerad rivning. Däremot var 
nedplockning av teglet ganska tidsödande då det var dubbla tegelväg-
gar på totalt 60 cm i tjocklek. Byggnaderna innehåller dessutom en 
hel del stålbalk som vi skurit och lyft ner”, berättar Bosse Hörnqvist.

Förutom stålbalkarna handlar det om totalt cirka 10000 fasta 
ton betong som rivs. Betongen krossas och kommer att användas 
som fyllnadsmaterial. Tätt inpå de byggnader som rivs står dessutom 
färdigbyggda hus där hyresgästerna redan flyttat in. Rivab har därför 
satt upp skydd och täckt in del delar av rivningsbyggnaderna som står 
närmast de färdigbyggda husen.

“Arbetet har flutit på bra och vi har haft mycket lite klagomål från 
de intilliggande fastigheterna trots av rivningsarbeten utförs väldigt 
nära inpå deras knutar”, berättar Martin Hofdell på Rivab.

Beställare av jobbet är JM Bygg och Rivab har i genomsnitt sex 
man på jobbet. Området skall vara färdigrivet i mitten av november. 
Efter det återstår själva Juvel-silon som kommer ut på en ny förfrågan. 
Med tanke på att man har rätt utrustning hoppas man på Rivab att 
även få det jobbet. De nya bostadshusen på platsen kommer att 
innehålla bostadsrätter och redan nu är intresset enormt. Läget högt 
upp på Eriksberg kommer att bli ett av de bästa i Göteborg med en 
fantastisk utsikt över hamninloppet och Göteborgs stadskärna.

Fler Rivab-jobb
Men Rivab arbetar långt ifrån bara på Eriksberg. Man genomför ett 
rotjobb i Skene och ett annat rotjobb i shoppingen Pagoden i Göteborg. 
Pagoden är ett stort rotjobb som kommer att pågå i upp till två år. 
Det rör sig om invändig rivning av ca 4000 kvm. Man tar bort ett helt 
våningsplan så att man kan öka upp takhöjden.

Sedan utför man rivningar i Göteborgs Vattenverk som ligger i 
Alelyckan. Här utför man en hel del väggsågning med sågar av märket 
Pentruder och flertalet handsågar. Man har genomfört etapp 1 och 
nästa etapp startar i februari nästa år.

Längs Södra Särövägen i Lindås totalriver man ett konferenshotell 
som uppfördes så sent som 1988. Allt ska jämnas med marken och 
på platsen skall sedan företaget BRA Bygg uppföra bostäder. Utöver 
dessa jobb finns ett antal mindre projekt i området kring Göteborg. 
Bosse berättar att man även väntar svar inom de närmaste veckorna 
om ett annat storjobb men vill inte nämna några detaljer ännu.

Avslutningsvis vill Professionell Demolering tacka familjen 
Hörnquist och framförallt Bosse för många intressanta rivningsprojekt 
under årens lopp och ett gott samarbete. PD har bevakat Rivab sedan 
mitten av 1990-talet. PD vill också passa på att önska de nya ägarna, 
Lotus, lycka till när man ny utökat kostymen till att även inkludera 
Rivab. Med Rivab kommer Lotus att sammantaget få en betydligt 
bättre representation i Mellan- och Sydsverige och med den nya och 
större maskinparken och kunnandet har man nu möjlighet att ta åt 
sig betydligt större projekt.

www.rivab.se
www.lotusab.se

Det är tätt mellan gammalt och nytt 
på Eriksberg.

Pulverisering av betong vid Södra 
Särövägen.

Längs Södra Särövägen i Lindås totalriver Rivab en konfe-
rensanläggning. Totalt har man haft fyra rivningsmaskiner 
för att plocka ner kåkarna.

Två av Rivabs värdefulla resurser i bolaget som följer med 
i försäljningen till Lotus. Från vänster Jörgen Tjänberg och 
Agron Haziraj.
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DEMCOM ångar på i samma hastighet som tidigare, bolaget som för 
några år sedan bildades genom sammanslagningen av rivningsfirmorna 
Lodab Demolering och Segerströms Entreprenad. Båda bolagen hade 
växt till en sådan nivå att det naturliga steget för att kunna utvecklas 
och växa ytterligare var att gå samman. DEMCOMs verksamhet liknare 
inte längre en vanlig rivningsverksamhet utan har idag omfattningen 
av en industriverksamhet med den administration och organisation 
som gäller för ett tungt industriellt företag.

Gigantisk ombyggnad av Norrtull
DEMCOMs verksamhet ligger främst inom tung demolering, sanering 
och återvinning och den dominerande typen av uppdrag är främst  
stora rivningsjobb inom olika typer av processindustri eller komplexa 
rivningsjobb inom bygg- och anläggningsbranschen. Men om man 
frågar företagets representanter så åtar man sig alla typer av jobb, 
små som stora. Med de båda sammanslagna bolagen besitter stor 
kompetens inom sitt verksamhetsområde som byggts upp under 
många år. Man har också Nordeuropas största maskinpark för rivning, 
sanering och återvinning.

PD träffade företagets vice vd Johan Segerström på ett av de 
projekt som man jobbar just nu. Trafikplatsen vid Norrtull i Stockholm 

DEMCOMINDUSTRIN

Från vänster Anders Holmqvist, som är platschef vid 
rivningsprojektet av Solnabron och Johan Segerström, 
vice vd för DEMCOM.

Rivningsentreprenören DEM-
COM håller på att växa sig till en 
industrijätte inom demolering, 
sanering och återvinning. Det 
räcker att studera företagets ar-
betssätt och vilka kontrakt man 
tar hem för att konstatera detta.

Under bron i Solna som DEMCOM river 
passerar i snitt 132 000 bilar per 
dygn om lägger samman norr- och 
södergående. Till detta skall läggas 
alla tågtrafik i form av tunnelbana, 
pendeltåg och fjärrtåg. Mycket att hålla 
reda på för DEMCOM och man behöver 
aldrig känna sig ensam.
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Kort om DEMCOM
Namn:  Demcom Demolition AB
Plats:  Handelsgatan 3, 702 27 Örebro
Grundat: 2010
Ägare:  Familjerna Dahl och Segerström
Verksamhet:  Rivning, sanering, återvinning,
  håltagning, krossning, konstruktions-
 sprängning, betongfräsning
Omsättning:  2010: 192Mkr, 
 2011: 175-200 Mkr
Anställda:  90-100 stycken
Maskinpark: Sveriges största maskinpark inom  
 rivning med en bra bit över 100   
 maskinenheter
Investeringar:  Mobil skrotsax samt större   
 käftkross,Radiostyrd höjdrivare
  på 30 ton, samt 3 mindre 
 grävmaskiner. Diverse stålsaxar och  
 betongsaxar i 5-tonsklassen.   
 Planerade investeringar inför 
 hösten 2011/våren 2012 är 3   
 stycken 30 tons grävmaskiner
Projekt: Malmömässan, Skoghalls Bruk   
 SP3&4, Vargöns Bruk, Tollare  
 Bruk, Örebro Kartongbruk,   
 Värö Bruk, Solnabron vid 
 Karolinska, Husums pappersbruk, 
 Norrsundets pappersbruk, Obbola  
 pappersbruk, Hissmofors 
 vattenkraftverk, Arlanda landnings- 
 banor, Workington pappersbruk,   
 England
Marknad:  De tre första månaderna var lite   
 sega i en kombination av jul samt
  sviter från den tidigare ekonomiska  
 krisen. Framtiden är svår att be-
 döma och beror på hur den   
 ekonomiska situationen i Europa
  utvecklar sig och hur mycket 
 den offentliga sektorn kommer   
 stimulera byggandet framför allt i 
 Stockholm och Öresundsregionen  
 men vi ser en fortsatt stark marknad
 i Sverige och Europa om inte krisen  
 ställer till det.
Konkurrens: På de mindre jobben är konkur
 rensen ganska hård men på de
 större eller avancerade projekten
  märker vi att konkurrensen kommer
 från ett mindre antal företag men är
 fortfarande förhållandevis tuff.
Medlemskap:  ME, BI
Certifieringar:  BF9K



genomgår en omfattande ombyggnation samtidigt som Karolinska 
Sjukhuset river och bygger ut. De som passerat trafikplatsen vet att det 
är ett omfattande infrastrukturellt projekt. DEMCOM har kontrakterats 
vid flera projekt i området och just nu arbetar man med rivningen av 
den gamla bron som förbinder Solna med Stockholm stad. Bron är 
en mastodont och mätte 300 meter i längd i fyra filer plus cykel och 
gångbanor. Brons bredd är totalt 30 meter och är byggd i stål och 
betong med en brobana med asfaltbeläggning. Den väger 700 kg 
per löpmeter. DEMCOM utför rivning på uppdrag av tyska företaget 
Hochtief som är duktiga på framförallt brobyggen.

Konvertering från trafik till bostäder
Solnabron är en viktig pulsåder som förbinder city med Solna. Här 
passerar varje dag i genomsnitt 50 000 fordon norrgående och 77 000 
fordon södergående. Att stoppa trafikflödet skulle vara en katastrof för 
stockholmstrafiken så innan brorivningen började byggdes en tillfällig 
bro i limträ. Limträbron kommer att användas under två år till dess att 
hela ombyggnationen av trafikplatsen vid Stockholms norra utfart är 
klar. Sedan skall även den rivas. Det är en gigantisk ombyggnad där 
det är tänkt att all trafik på E4:an skall ledas ner i en tunnel ungefär 
där DEMCOM river bron. Både bil- och tågtrafik kommer att ledas 
bort från markytan. När alla trafik har letts under jord kommer man 
att bygga nya bostäder och arbetsplatser på området. Närmare 6000 
bostäder och 30000 arbetsplatser ska området härbärgera. Med den 
trafiksituation som råder just nu under byggnationen kan beskrivas 
som kaotisk. DEMCOM arbetar mitt ibland en massa personbilar, 
bussar och annan tung trafik samtidigt som man måste ta hänsyn till 
pendeltåg, tunnelbana och vanliga fjärrtåg. Själva rivningen genomförs 
efter en minutiöst planerad rivningsplan. Inget får gå snett som skadar 
trafikflödet på något vis. Projektet startade vecka 28, mitt under 
semestern och pågår under 11 veckor.

Många olika hänsyn
“Det är ett väldigt komplicerat jobb med tanke på att vi måste ta stor 
hänsyn till all trafik runt omkring oss. Vi får under inga omständigheter 
riva över trafiken. Vi har regelbundna planeringsmöten med Hochtief 
samt Trafikverket. Trafikverket är beställare av jobbet”, berättar Johan 
Segerström.

Det är många bolag inblandade i detta gigantiska anlägg-
ningsjobb. Andra inblandade är JWAB, NCC och Svevia. Hochtief har 
kontrakt på sex år i området och DEMCOM har redan arbetat här i 
ett och ett halvt år. 

Johan berättar att själva rivningen inte är så komplicerad i sig 
om den legat någon annanstans med mindre trafik runt omkring att 
ta hänsyn till. Men bron har ganska stora spännvidder och den fälls 
etappvis. Först river man vägbana och alla betongkonstruktioner. Där-
efter fälls stålkonstruktion, skepp för skepp. Men först måste trafiken 
ledas om så att det är helt rent på fordon under varje stålskepp. Johan 
uppskattar att brorivningsprojektet omfattar rivning av cirka 6000 ton 
betong och 1500 ton stål samt 3000 ton asfalt. På bron låg ett 20 
cm tjockt lager av asfalt. DEMCOM tar hand om och återvinner alla 
massor. DEMCOM fick jobbet tack vare att man utfört många liknande 
brorivningar och har lång erfarenhet. Man presenterade en nyckelfärdig 
lösning för hur rivningen och hanteringen av allt material skulle utföras. 
Men Hochtief krävde dokumenterade referenser och man tog in CV 
på alla som skulle arbeta vid projektet.

“Faktum är att konkurrensen inte var så tuff vid budgivningen. 
Den här typen av jobb är så komplexa och ställer stora krav på att man 
utfört den här typen av jobb tidigare, har rätt och kompetent personal 
samt den utrustning som krävs”, säger Johan. 

I genomsnitt har man åtta man på jobbet och två rivningsutrus-
tade grävmaskiner. Fyra man skär kontinuerligt skrot med gasbrännare. 
Platschef på jobbet är Anders Holmqvist.

Värdet på rivningsentreprenaden ligger på cirka 10 Mkr . Johan 
Segerström berättar att man har ganska stora kostnader i transporter 
och för att staga upp bron. När man har rivit ner all betong är stålkon-
struktionen gjord på det sätt att den lätt kan falla och måste därför 
stagas innan det är klart att riva. När den här bro är nedplockad finns 
ytterligare en bro att riva intill Eugeniatunneln ett stycke bort. Efter 
det ska den provisoriska träbron rivas och hela trafikplatsen skall stå 
klar om sex år.

Många andra tunga jobb
Men det är inte bara på Solnabron som DEMCOM arbetar. Man har 
många andra projekt rullande samtidigt. På pappersbruket i Obbola 
utanför Umeå river man bland annat en sodapanna och två indunst-
ningar. Pannbyggnaden är 70 meter hög. För jobbet har man förvärvat 
en rivningsutrustad fjärrstyrd 30-tons Hitachi som man lyfter upp på 
toppen av pannbyggnaden. Maskinen är specialbyggd för att kunna 
delas, lyftas och monteras på  extremt höga höjder och små ytor. Totalt 
rivs 12000 ton betong och 3000 ton skrot i Obbola. Man har totalt 10 
man på jobbet och tre rivningsmaskiner. SCA är beställare.

Vid Skoghalls pappersbruk genomför man ett liknande jobb 
men som är ungefär dubbelt så stort. Jobbet startade i februari i år 
och skall vara klart i maj 2012. Totalt utför DEMCOM rivningsarbeten 
vid åtta svenska pappersbruk vilka förutom Obbola och Skoghall 
är Värö Bruk utanför Varberg, Tollarei Nacka, Örebro Kartongbruk, 
Norrsundet utanför Gävle, Husums Pappersbruk, Vargöns Bruk 
utanför Vänersborg och att så river man dessutom ett pappersbruk 
i Workington, England. Tollare, Vargön och Örebro är totalrivningar. 
Jobbet i England har man fått på rekommendation via Holmens bruk. 
Man river delar av pappersbruket. Personal och maskiner kommer 
från en lokal rivningsentreprenör men platsledningen på fyra man 
kommer från DEMCOM. Jobbet drog igång i maj och ska vara klart till 
årsskiftet. Andra pågående rivningar är ett kraftverk i Östersund där 
man ger sig på 4 meter tjocka väggar. Här är det mycket betong som 
skall ner, närmare 10 000 ton och två tusen ton skrot. Ett annat stort 
rivningsprojekt som är genomfört var rivningen av Malmömässan. Här 
rev man en byggnad på totalt 65 000 kvm. Rivningen var synnerligen 
känslig då mässbyggnaden som revs låg vägg i vägg med en stor ICA-
butik samt IBM’s serveranläggning för Europa. Mässbyggnaden var 40 
meter hög och genererade hela 70 000 ton betong som krossades på 
plats och 10 000 ton metall till återvinning. Projektet började under 
hösten 2010 och avslutades i mars i år. Utöver dessa projekt finns en 
rad andra mindre jobb på olika delar av landet.

DEMCOMINDUSTRIN
När brobanan och all betong rivits 
stöttar man upp stålkonstruktionen 
för at den inte ska rasa ihop, i väntan 
på tid för rivning.

Bron är försedd med en kraftig betong-
sula som klipps ner.
Nedan: Det är mycket skrot som måste 
skäras ner på det här jobbet.

Om några år kommer här finns bostäder och kontor och 
trafiken kommer att ledas ner i tunnlar.
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Husqvarna lanserade Diagrip-
tekniken för tre år sedan och 
idag har den implementerats 
i företagets totala sortiment 
av diamantverktyg för proffs. 
Och utvecklingen fortsätter 
för att hitta nya svåra 
applikationer och där Diagrip 
kan visa framfötterna. PDs 
Mikael Karlsson rapporterar.
Diagrip-tekniken handlar i huvudsak om en optimal, tredi-
mensionell fördelning och bättre utnyttjande av diamanterna 
i ett segment. Bakom tekniken står Husqvarna Construction 
Products som med den nya och egenutvecklade segmentde-
signen markant ökar skärhastighet och verktygets livslängd.

Diagrip nu i alla 
proffsverktyg

Bolaget tillämpar nu Diagrip- 
tekniken i alla sina proffs-
verktyg för skärning, sågning 
och borrning vilket innebär 
diamantklingor för väggsågar 
och golvsågar, ringkapklingor, 
diamantborr och diamantvajrar.

“Vår försäljningsökning 
var tvåsiffrig de första måna-
derna efter lanseringen 2008. 
Detta trots den kraftiga eko-
nomiska krisen i världen som 
även drabbade våra marknader“, säger Husqvarna Construc-
tion Products - Diamond Tools vice VD Michel Hubermont, som 

Diagrip implementerat

Från vänster Jean-Michel Parys, Marknadskommuni-
kation, Michel Hubermont, vice vd och Thierry Gillet, 
chef för R&D på Husqvarna Construction Products i 
Ath Belgien.

är placerad i Ath, Belgien. “Ett skäl är att många användare 
har upptäckt den stora fördelen med kapning, sågning och 
borrning med en högre hastighet. Vi pratar om minst 20-30% 
högre hastighet och ännu mer. Detta i kombination med en 
längre livslängd på verktyget som också håller en jämn kapa-
citet genom hela sin livslängd gör Diagrip oslagbart. Diagrips 
egenskaper fungerar på samma sätt även i kraftigt armerad 
betong och i stål. Diagrip är synnerligen lämpliga i lite mer 
komplicerad applikationer såsom kapning under vatten på 
exempelvis oljeplattformar eller arbeten vid kärnkraftverk, där 
borrning och sågning måste gå fort, vara säker med minimal 
risk för ett misslyckande”.

Hemligheten - en perfekt mix
Husqvarna Construction Products forsknings- och utvecklings-
chef, Thierry Gillet, säger att hemligheten med Diagrip har varit 
att få den perfekta blandningen av diamant- och metallpulver 
i segmentet. Något som inte är så enkelt eftersom man ska 
blanda diamanter med metallpulver . “Tänk på hur svårt det 
kan vara att blanda något hemma i köket så det får en fin 
form”, säger Thierry. “I vanliga diamantverktyg hamnar dia-

manterna samlade i kluster  och 
mellan klustren finns inga dia-
manter, vilket kan ge en ojämn 
verkningsgrad av segmentet. 
Men i ett Diagrip-segment har 
vi lyckats att beräkna och göra 
blandningen på ett industriell 
sätt. Placeringen av diamant-
erna i metallpulvret ligger på 
optimalt avstånd och vinkel till 
varandra vilket ger segmentet 
optimal kraft i tre dimensioner. 
Detta kan beräknas och utföras 
i ett laboratorium. Men det var 
en utmaning att göra mixen 
och arrangemanget av pulver 

och diamanter på ett enhetligt helt industriellt. Men idag 
är vi färdiga och har gjort det med helt egen expertis och 
implementerar tekniken i alla våra diamantverktyg för proffs“.

En lång belgisk tradition
Thierry betonar man hade inte klarat att utveckla Diagrip-
tekniken på egen hand om man inte redan haft detta kunnande 
inom väggarna. Fabriken i Belgien och dess personal har ett 
nedärvt kunnande inom området som sträcker sig 75 år tillbaka 
i tiden. “Vi vet vad vi håller på med. Och just Diagrip-teknik 
har vi känt till sedan 20 år tillbaka men det tar tid att hitta 
den rätta formen. det krävs mycket arbete med experiment i 
vårt laboratorium och sedan överföra tekniken till en industriell 
tillverkningsprocess. Vi har gjort väldigt många fälttester också 

• HÅLTAGNING • SANERING 
• RIVNING • BETONGSLIPNING

innan vi var redan att släppa ut produkten på marknaden”, 
avslutar Thierry.

www.husqvarna.com
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DEMCON 2012
En mässa värd
att vänta på.

6-7 September, 2012
InfraCity, Bredden,
Stockholm Rental-del även denna gång. Fast nu helt integrerat med DEMCON 2012.



Först ett stort tack till alla er utställare och besökare på DEMCON i september 2010. Det blev en lyckad premiär och en bra 

uppföljare på demoleringsmässan som hölls på InfraCity redan under 1990-talet. DEMCON har kommit för att stanna och du har 

fått den här foldern som en påminnelse på att mässan på InfraCity kommer att  arrangeras vartannat år. Nästa upplaga av 

DEMCON går av stapeln 6-7 september, 2012 på InfraCity i Bredden norr om Stockholm. Samma gamla vanliga ställe alltså.

     I vanlig ordning vänder sig DEMCON till alla aktörer som samlas under det gemensamma namnet demolering; tillverkare, 

distributörer och professionella entreprenörer. I namnet demolering lägger vi som bekant verksamhetsgrenar som rivning, 

återvinning, betonghåltagning, vattenbilning, sanering, slipning och polering av betonggolv, utlastning, hantering av damm och 

slam, diamantverktyg i alla dess former m m. En mera utförlig sammanställning över vilka segment mässan vänder sig till hittar 

du på folderns baksida. Även 2012 kommer vi på samma datum att arrangera rentalmässan ExpoRent, men denna gång som en helt 

integrerad del av DEMCON.

     Bokningen av monterytor på DEMCON 2012 och Exporent 2012 har redan startat och du 

gör din bokning enklast via vår webbplats www.demcon.se. Du bokar även din monter på 

ExpoRent via www.demcon.se. På hemsidan kan du även skriva 

ut inträdesbiljetter och hitta all annan nödvändig 

information inför mässan.  Väl mött på DEMCON 

och ExpoRent 2012. 

DEMCON 2012
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demolering • diamantverktyg • betonghåltag-
ning • sanering • återvinning • betonggolv-
slipning • betongpolering • vattenbilning • 
stofthanterare • luftrenare • dammkanoner • 
kapmaskiner • väggsågar • pulveriserare • be-
tongsaxar • vajersågar • högfrekvensutrustning 
• höjdrivare • kompaktlastare • minigrävare 
• rivningsrobotar • rivningskula • fachwerk-
skranar • stålsaxar • borrstativ • powerpacks 
• diamantverktyg • sorteringsskopor • mobila 
återvinningskrossar • hydraulhammare • mo-
bila siktar • slipverktyg • snabbfästessystem 
• golvsågar • omsättningsutrustning • våtkap-
klingor • minigrävare • minidumprar • kedje-
sågar • ringkapar • stenspräckare • sugbilar • 
borrkronor •  bilningshammare •  krosskopor 
• magneter •  rundhålssågar •  diamantvajarar 
• borrmaskiner • demolering • diamantverk-
tyg • betonghåltagning • sanering • återvin-
ning • betonggolvslipning • betongpolering 
• vattenbilning • stofthanterare • luftrenare 
• dammkanoner • kapmaskiner • väggsågar 
• pulveriserare • betongsaxar • vajersågar • 
högfrekvensutrustning • höjdrivare • kom-
paktlastare • minigrävare • rivningsrobotar • 
rivningskula • fachwerkskranar • stålsaxar • 
borrstativ • powerpacks • diamantverktyg • 
sorteringsskopor • mobila återvinningskros-
sar • hydraulhammare • mobila siktar • slip-
verktyg • snabbfästessystem • golvsågar • 
omsättningsutrustning • våtkapklingor • mi-
nigrävare • minidumprar • kedjesågar • ring-
kapar • stenspräckare • sugbilar • borrkronor 
•  bilningshammare •  krosskopor • magneter •  
rundhålssågar •  diamantvajarar • borrmaski-
ner • demolering • diamantverktyg • betong-
håltagning • sanering • återvinning • betong-
golvslipning • betongpolering • vattenbilning 
• stofthanterare • luftrenare • dammkanoner • 
kapmaskiner • väggsågar • pulveriserare • be-
tongsaxar • vajersågar • högfrekvensutrustning 
• höjdrivare • kompaktlastare • minigrävare 
• rivningsrobotar • rivningskula • fachwerk-
skranar • stålsaxar • borrstativ • powerpacks 

S.C.O.P. AB
Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

Tel: +46 (0)8 585 700 46 • Fax: +46 (0)8 585 700 47
info@demcon.se • www.demcon.se

DEMCON 2012
6-7 September, 2012
InfraCity, Stockholm

• Rivning i alla dess former genom användning av fjärrstyrda rivnings-
 robotar, rivningsutrustade grävmaskiner med långa rivningsbommar  
 eller korta kraftfulla bommar för riktigt tunga rivningsapplikationer,  
 rivning med hjälp av sprängämnen, demonteringsrivningar med hjälp 
 av avancerad håltagningsutrustning, vattenbilning m m.

• Verktyg för rivning, återvinning och sortering såsom hydraulhammare,  
 betongsaxar, pulveriserare, sorteringsgripar, hydrauliska fräshuvuden,  
 skrotsaxar och mycket mera.

•  Diamantverktyg och professionell betonghåltagningsutrustning för 
 borrning, väggsågning, vajersågning, runda-håls-sågning, djupsågning,  
 sågning med handhållna kapmaskiner, kedje- och sticksågning m m.

• Diamantverktyg i alla dess former för sågning, borrning, slipning, 
 fräsning och polering av betong och en rad andra typer av material.

• Teknologi omfattande maskiner och utrustningar för slipning och 
 polering av betong som exempelvis borttagning av olika typer av   
 beläggningar på betonggolv, slipning och polering av betonggolv upp  
 till en “superfinish” som är ett starkt och miljövänligt alternativ 
 traditionella golvbeklädnader.

• Professionell utrustning för hantering av byggdamm och betongslam 
 på byggarbetsplatsen är en viktig del av mässan och ett område där  
 Sverige ligger långt fram i utveckling och tänkande.

•  Utrustning för återvinning och hantering av rivningsrester och skrot  
 såsom mobila återvinningskrossar, siktar, krosskopor, shredders m m 
 samt hydrauliska verktyg för sortering och klippning.

•  Mässan omfattar också all den typ av kringutrustning som är relaterad  
 till nämnda applikationsområden.

“This is DEMCON”

Rentalmässan ExpoRent 
samarrangeras med DEMCON. 

Men denna gång integreras 
ExpoRent-utställarna helt och 

hållet med utställarna på 
DEMCON-mässan.

PLATINUM

“Boka monter och förregistrera på 
www.demcon.se”

HiB, Håltagningsentreprenörerna
Riv- & Saneringsentreprenörerna

IACDS 
International Association of Concrete Drillers & Sawers

GOLD

SILVER

Våra sponsorer

Föreningspartners

Officiell
arrangör:

Officiella mässtidningar



CEMENT CONSTRUCTION PROCESS NUCLEAR TUNNELING MINING

Med mer än 5 000 maskiner i bruk världen över, har Brokk satt ny standard när det gäller produktiva och  
kostnads effektiva lösningar för alla typer av rivningsarbeten. Medan traditionella metoder inte kan möta moderna 
rivningskrav och konkurrenterna kämpar för att hålla utvecklingstakten, ser Brokk till att jobbet blir gjort. Säkrare. 
Snabbare. Smartare. Det är därför som den fjärrstyrda Brokkmaskinen blir en solklar lösning i så många projekt 
runt om i världen.

Se hela Brokk-familjen på www.brokk.com

MINIMERAR SkAdOR. MAxIMERAR RESULTAT.

Brokk AB | P.O. Box 730, SE-931 27 Skellefteå, Sweden | Tel: +46 (0)910-711 800 | Fax: +46 (0)910-711 811 | info@brokk.com | www.brokk.com

Our secret. 
Focus.

Det råder febril aktivitet i det som kallas Trian-
gelområdet i centrala Malmö. Här bygger NCC 
galleria, kontor och 190 bostadsrätter på den 
totalt 8000 kvadratmeter stora tomten. Men 
först måste parkeringsplatsen som fram tills nu 
funnits här rivas. Här spelade Husqvarnas senaste 
elväggsåg, WS 482 HF, en viktig roll.

250 meter väggsågning
JFC HåltagningSyd är en av entreprenörerna när 
NCC bygger nytt i området Triangeln vid Citytun-
nelns nya Södra Station i Malmö. Företagets 
uppdrag bestod i att riva grundsulan av betong 
och kapa slitsmuren. Jobbet drog igång i sep-
tember 2010 med att grundsulan borrades bort 
med sömborrning. Sedan gjöt man kanterna som 
ska stötta det nya bjälklaget. När det var dags att 
kapa slitsmuren i rätt höjd, en sågning på cirka 
250 löpmeter med liggande snitt, föll valet på 
Husqvarnas elväggsåg.

“Vi har jobbat med Husqvarnas produkter i 
många år. Bland annat deras gyro och kapar. Jag 
och Fredrik Jönsson på Husqvarna kom ganska 
snabbt fram till att deras elväggsåg var rätt för 
det här jobbet”, säger Jim Jannesson, VD på 
JFC HåltagningSyd.

“Husqvarnas elväggsåg väger mindre än och 
är smidigare att montera och köra än andra sågar 
på marknaden. Sågen är dessutom uppbyggd i 
moduler. Det behövdes bara en person för att 
byta till de stora klingorna och skydden. Det gör 
förstås arbetet effektivare. Vi är jättenöjda med 

Husqvarnas 
elväggsåg på 
NNCs storbygge

hur sågen fungerat”, tillägger han.
Husqvarna levererade sågen på plats och 

instruerade operatören, Lasse Åkesson, på 
JFC HåltagningSyd. Man sågade i snitt 10 
kvadratmeter per dag i ungefär sex veckor. 
Totalt mer än 180 kvadrat i betong som var 
mer än 70 centimeter tjock. “Sågen är fruk-
tansvärt stark, men det som imponerade 
mest på mig var klingskydden”, säger Lasse 
Åkesson. Klingskydden  släpper 50 millimeter 
från väggen. Det var väldigt viktigt den här 
gången eftersom väggarna var så ojämna. 

Lasse Åkesson från JFC HåltagningSyd kapade 250 löpmeter med Husqvarnas 
elväggsåg.

Diagrip-klingor från Husqvarna använ-
des på jobbet.

Nu kunde JFC bara köra på. De som jobbade 
med andra sågar var tvungna att gå två man 
och renbila först.

Husqvarnas 1600 millimeters Diagrip-
klinga användes för jobbet. Enligt Husqvarna 
skär Diagrip-klingorna snabbare och har längre 
livslängd än konventionella klingor. När sågn-
ingen var klar kunde utschaktningen påbörjas. 
2014 ska det nya Triangelområdet stå färdigt.

www.husqvarna.se
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Ny betongsax i 
NPKs X-serien

Nu släpper NPK en ny betongsax i sin X-
serie. Saxen har inbyggd PowerBooster 
som finns i fyra modeller från 130-670 kg.

Den nya modellen, som heter X-4, passar gräv-
maskiner och rivningsrobotar från 1,3 – 9 ton. Den 
unika PowerBoostern ger upp till tre gånger snabbare 
arbetscykler än konventionella saxar, enligt NPK.

Ny generation 
stålsaxar i K-serien

NPK presenterar också en ny genera-
tion stålsaxar som finns i sex olika 

storlekar. De mindre modellerna 
K-3J, K-4J och K-7J är utvecklade för att möta markna-

dens behov mot användande på minigrä-
vare och rivningsrobotar. De större 

modellerna K-24XR, K-33XR 
och K-42XR är utrustade 

med dubbla cylindrar 
med det unika sys-
temet PowerBoos-
ter, vilket producerar 

snabbare arbetscykler och 
högre klippkraft.

Nya NPK sekundär-
krossar 

med inbyggd magnet
NPK ligger inte på latsidan och även utvecklat tre nya model-
ler av sekundärkrossar med inbygg magnet vilket förenklar 

Trevi Bennes återförsäljare Andersen Contractor AB introducerar 
nu en uppdaterad version av den effektiva snurrande siktskopan 
med det stora användningsområdet. Trevi Benne har länge 
tillverkat den populära siktskopan BVR. Nu finns den i ny ver-
sion med namnet BVR e . Tack vare en helt ny hydraulik klarar 
den av både standardrotation och speedrotation. Siktskopans 
rotationshastighet är variabel mellan 18 och 35 varv per minut. 
Därmed blir siktningen av olika typer och storlekar av material 
ännu effektivare än tidigare. Siktskoporna är ett mångsidigt och 
grundläggande verktyg för en mängd olika applikationer. De är 
väl anpassade för att sortera olika slags restmaterial, hantera 
stenblandad jord, separera fyllnadsmaterial, täcka rör i rörgravar 
och mycket annat. Med olika siktsåll kan siktningen anpassas till 
just den applikation och separeringsstorlek som önskas. Siktsållen 
finns i utföranden av standardstål och även med Hardox för de 
riktigt tunga applikationerna. De nya BVR e finns i fyra storlekar 
som passar bärarmaskiner mellan 13 och 40 ton. Siktsoporna 
har en skopvolym på mellan 1,5 m3 och 3 m3 och en skopbredd 
på mellan 1200 och 1750 mm. Effektiv arbetskapacitet är halva 
skopvolymen. Till minigrävare och maskiner mellan 3 och 12 ton 
finns BVR i tre modeller med 18 till 24 varvs rotation.

www.andersen-contractor.se

Nya ver
ktyg 

för dem
olering

Vad är nytt ifråga om hydra-
uliska demoleringsverktyg? 
På följande fem sidor hittar 
du några av de nyheter som 
nyligen landat på marknaden. 

separering av armering och betong. G-20MB har en perma-
nent magnet-funktion och ingen extern elförsörjning krävs. 
Magnetens funktion styrs av käftens öppna och stäng-läge 
och kan kopplas ur helt.

Modellerna G-20JEL och G-30JEL har en typ av elektro-
magnet där en extern strömkälla krävs från bäraren.

Magneten på dessa modeller är en och en 
halv gång kraftigare än G-20MB. JEL-modellerna 

har även utbytbar tandplatta. Alla modeller är 
utrustade med NPKs PowerBooster.

Ny NPK sor-
teringsgrip i 

DG-serie
NPKs program av sorte-

ringsgripar har uppdaterats med 
den nya DG-40 som väger 2050 kg exklusive fäste 

som passar till maskiner mellan 25-40 ton. Tidigare 
i år har DG-16 (860 kg) och DG-20 (1150 kg) ersatt 

tidigare modeller. Den nya DG-serien har grövre axlar, 
starkare rotationsmotor och endast en hydraulcylinder med 
ändlägesdämpare i öppna-läge. Ingen läckoljeledning krävs på 
DG-serien samt att hela kroppen byggts i vridstyvt Hardox 400.

www.semab.org

Mycket nytt 
från NPK

Ny serie av 
den roterande 
siktskopan 
BVR från Trevi 
Benne
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MILJÖ

Minimala vibrationer
Tigersågen GSA 1300 PCE Professional från Bosch har klassens ab-
solut lägsta vibrationsnivå, tack vare ett helt nytt anti-vibrationssystem. 
Anti-vibrationssystemet i den nya tigersågen består av en inbyggd 
kullagerliknande del, där kulorna kan röra sig fritt. De fungerar som 
utjämnande vikter och ser till att skapa balans i de störande och 
kraftiga vibrationerna. Resultatet är få och låga svängningar vilket är 
en fördel för alla hantverkare. Först och främst blir resultatet bättre 
eftersom man inte blir trött och kan behålla koncentrationen under 
hela arbetet, trots att man har en 1300-watts motor i sina händer. 
Arbetsglädjen och komforten ökar när man kan 
skära igenom kraftiga material som trä, 
plast, metall och lättbetong utan 
påfrestande vibrationer. Mindre 
och färre vibrationer innebär 
också att den nya tigersågen 
och dess komponenter har 
en längre livslängd än andra 
modeller.

Den nya GSA 1300 PCE Professional lanserades i maj och fick 
sällskap av den lite mindre tigersågen GSA 1100 E Professional - en 
robust och kompakt tigersåg med kraftfull 1100-watts motor som 
hanterar alla grundläggande typer av sågning i trä, plast, metall och 
tegel. Även den har soft grip-beläggning för att öka arbetskomforten.

Lill-slurry 
gör sitt intåg
Jerneviken Maskin AB introducerar nu “lilla Slurryboxen” efter en 
riktig succé med den stora Slurryboxen. “För oss känns det verk-
ligen kul. Nu kan vi erbjuda en lösning för mindre entreprenörer/
håltagningsfirmor som kanske inte har plats eller lust att köpa 
våran stora Slurrybox. Vi tror att marknaden kommer att gilla Lilla 
Slurryboxen”, säger Owe Persson, VD och innovatör på Jerneviken.

Rening av slamvatten
Slurryboxen är ett mobilt reningsverk för slamvatten som håltagarna 
har med sig på bygget. Slamvattnet renas i en slamfilterpress och 
maskinen i sig kräver ingen ström, utan drivs med tryckluft. Vattnet 
renas så till den grad att det blir kristallklart och kan återanvändas 
till oändlighet. Slurryboxen gjorde sitt intåg i Sverige för ca tre år 
sedan. Då var det större entreprenörer som investerade i rening-
sanläggningen.

Ett jobb där stora Slurry gjorde succé var i Stockholms tunnel-
bana. Beställaren krävde att Entreprenören hade full dokumentation 
på hur man hanterade slamvattnet från slipningen. Stockholms 

vatten analyserade vattnet som Slurryboxen renat under prov och 
resultatet på det renade vattnet klarade lätt  av Stockholms Vattens 
mycket hårda reningskrav. Därefter sattes Slurryboxen i arbete 
och renade totalt 5 ton slamvatten innan arbetet var klart. Andra 
arbetsplatser där Slurryboxen jobbat på är bl.a. Lunds Univer-
sitetssjukhus, kärnkraftverket Ringhals och Citytunneln i Stockholm.

Stora Slurryboxen ryms på en pall och fraktas enkelt mellan 
byggena. Passar bra till arbeten av lite större slag där håltagarna 
arbetar i flera dagar. Lilla Slurryboxen har mindre kapacitet men 
är å andra sidan inte mycket större än ett normalstort hydraulag-
gregat som håltagaren lätt får plats med i servicebilen. Med hjälp 
av Jernevikens aluminiumramper lastar håltagaren den enkelt i bilen 
själv. Lilla Slurry har kapacitet att rena ca 300 liter slamvatten per 
timme. Absolut tillräckligt för två-, tre håltagare som är ute på ett 
bygge. Slammet man utvinner från smutsvattnet pressas samman 
till “kakor” som kastas i byggavfallscontainern. Proceduren är 
densamma som på stora Slurryboxen.

Lilla Slurryboxen är mycket enkel att handha och lätt att 
transportera. Den är försedd med hjul och kan med en mans kraft 
flyttas runt vid ex. lägenhetsrenoveringar. Priset på lilla Slurryboxen 
kommer hamna runt 65-70 000 kr och serietillverkningen beräknas 
vara igång kring årsskiftet 2011-2012. Lilla Slurryboxen finns till 
beskådande på Jerneviken i Göteborg. Demo görs efter förfrågan.

www.jerneviken.se
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Full “fräs” för styrhytten
Varför krångla när det finns 
enkla och effektiva alternativ? 
Entreprenören Styrhytten AB 
hittade, tack vare företaget 
SMC AB, den rätta metoden för 
att avlägsna ett antal välar-
merade betongfundament vid 
motorvägsbygget i Tensta. Den 
förlösande metoden visade 
sig vara att fräsa istället för 
att bila eller såga. Fräsning 
erbjöd hälften av arbetstiden 
och nära nog hälften av kost-
naden.
Att riva genom att fräsa bort betongen är en ganska ung 
demoleringsmetod. Fräsverktyg för andra applikationer har 
dock funnits ganska länge men inte maskinburna sådana. Men 
roterande fräsverktyg blev kanske inte någon succé i traditionella 
rivningssammanhang trots att det påvisades effektivt och att 
man mer eller mindre återvinner betongen samtidigt som den 
rivs. Fräsverktygen alstrar heller inte vare sig mer vibrationer 
eller buller i jämförelse med traditionella rivningsverktyg utan 
snarare det motsatta.

Hydraulisk fräs löste problemet
Olika typer av fräsar har visat sig mycket effektiva i speci-
ella applikationer där hydraulhammare, betongsaxar eller 
pulveriserare inte klarar av jobbet. Ett bra exempel på en sådan 
applikation är omläggningen av E18 utanför Tensta väster om 
Stockholm. Mark- och anläggningsentreprenören Styrhytten AB 

från Södertälje jobbar bland annat med att förbereda för en ny 
motorvägsbro som skall uppföras längs sträckningen som byggs 
om intill Tensta. Ett av uppdragen var att, för byggentreprenö-
ren MT Høigaards, avlägsna några kraftiga och välarmerade 
betongfundament.

“Vi övervägde noga vilken metod vi skulle använda för 
att kunna eliminera de kraftigt armerade betongplattorna som 
mätte 50 till 60 cm i tjocklek. Med betongsaxar eller pulveriserare 
skulle vi inte komma åt materialet för att få fäste och spräckning 
med hydraulhammare bedömdes som väldigt ineffektivt. Det 
skulle ta ca två timmar per kvadratmeter och krävas en mycket 
kraftig hammare. Att kapa med diamantvajer var heller inget 
alternativ då vajern skulle vara svår att applicera”, berättar Dan 
Andersson som är projektledare. Man provade också med en 
väggsågsutrustning men kostnaden bedömdes för hög.

Lösningen på problemet kom när man kontaktade SMC 
AB. Styrhytten AB har sedan en längre tid arbetat med SMCs 
produkter men inte testat deras hydrauliska fräsar. SMC AB är 
sedan länge en välkänd leverantör av olika typer av bommon-
terade rivningsverktyg. Företaget har under lång tid utvecklat 
hydrauliska verktyg för fräsning i sten och betong inom gruv-, 
stenbrotts och rivningsindustrin.

Leif Lindholm, som är säljare på SMC AB, föreslog att 
Styrhytten AB skulle testa en metod 
att fräsa upp de kraftiga betong-
fundamenten. För jobbet föreslogs 
den nya hydrauliska spåfräsen SMC 
120 på totalt 120 kW. Produkten 
är försedd med två stycken 60 kW 
hydraulmotor. Produkten har utveck-
lat och konstruerats av SMC AB och 
tillverkas i Tyskland.

“Fräsar har vi jobbat med länge 
men just den här modellen är ny sedan 
i våras och dessutom vår kraftfullaste 
modell. Vi har gjort många tester innan 
vi släppte den till kund. Produkten är främst utvecklad för 
bearbetning i kalksten”, säger Leif Lindholm. 

Många är fördelarna med att använda en hydraulisk fräs 
i den här typen och liknande applikationer. Etablering och 
avverkning är betydligt mera effektiv än med andra verktyg. 

Vibrationerna kan hållas nere vilket även gäller bullernivåerna. 
Belastningen på bäraren är också mindre i jämförelse med 
användning av hydraulhammare. Den stora fördelen vid detta 
jobb var framförallt avverkningstakten. Med 120-fräsen från 
SMC kunde man avverka 4 till 5 kvm per timme. Efter det var 

det i princip bara att lyfta upp betong-
blocken som man fräst lös.

“För oss blev fräsning den per-
fekta metoden för det här jobbet. 
Snabbt och effektivt och till rimliga 
kostnader”, säger Dan Andersson. 
Maskinist och operatör på jobbet var 
Styrhytten ABs Mattias Johansson. 
“Med ett så komplext arbete var det 
väldigt enkelt att etablera och komma 
igång. Avverkningstakten var förbluf-
fande hög”, säger Mattias Johansson.

Underskattat verktyg
Många gånger underskattas de hydrauliska fräsarnas kapa-
citet och det är förvånande att de inte används oftare.  App-
likationen i artikeln är ett bra exempel på då en fräs är bästa 
lösningen. I alla typer av jobb där det är svårt att komma åt 
exempelvis på höga höjder eller liknande. Med tanke på den 
här fräsens utseende är det inte utan anledning att tankarna 
förs till en jättelik vägg- eller golvsåg. En fördel är också att 
det blir ett fint snitt när man använder en fräs istället för den 
ojämna kant som en hydraulhammare levererar.

Arbetet vid Tensta med att göra plats för den nya 
motorvägsbron fick en väldig fart med hydraulfräsen från 
SMC trots att materialet var tufft att bearbeta. Dels var 
betongens ballast mycket kraftig samt att det var mycket 
armering. Förutom en effektiv metod i sig så var fräsens tän-
der diamantbestyckade vilka skar lätt i den hårda betongen. 
Styrhytten har i genomsnitt fyra man på jobbet som tillsam-
mans med många andra underleverantörer arbetar med att 
anlägga den nya motorvägsstäckningen. För Styrhyttens del 
startade projektet under hösten 2010 och man beräknar att 
vara klara hösten 2013. 

Den roterande fräsen SMC 120 från SMC AB.

Frässpåret efter någon minuts bearbetning 
av den hårda betongen med SMC 120.

Från vänster Mattias Johansson, maskinist och Dan 
Andersson som projektledare vid Styrhytten AB och 
SMCs säljare Leif Lindholm.



Full “fräs” för styrhytten

Betongplattor som frilagts med hjälp av SMCs fräs.

Allt eftersom betongplattorna frigörs lyfts de bort 
och fraktas bort för att krossas.

Den roterande fräsen SMC 120 från SMC AB var den optimala lösningen för upprivningen av kraftfulla 
betongplattor vid vägbygget i Tensta utanför Stockholm.
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Återförsäljaren Matek i 
Ystad som vi känner som 
leverantörer av en rad olika 
produkter kommer med en 
hel del nyheter lagom till 
det här numret av PD. Dels 
släpper man ett nytt de-
moleringsverktyg från OSA. 
Man informerar även att man 
sedan en tid tillbaka även 
är återförsäljare av Chicago 
Pneumatics hydraulhammar-
sortiment. 
Den italienska tillverkaren av demoleringsverktyg, OSA, har 
nyligen lanserat en ny tung pulveriserare i sin FPV-serie kallad 
FRV60. FPV60 väger 5300 kg och är avsedd för 40-70 ton 
bärare. Verktyget har en käftöppning på 1160 mm och en 
krosskraft 290 ton. FPV60 har tagits fram för bland annat 
gruvindustrin som förfrågat på stora pulveriserare. Enligt OSA 
har produkten blivit en succéfull på marknaden.

OSA väl mottaget
I Sverige säljs OSAs produkter av svenska återförsäljaren 
Matek sedan några år tillbaka. Matek har fått en mycket 
fin respons från sina svenska kunder på de hydrauliska 
verktygen från OSA.

“Svenska rivningsentreprenörer visar stort intresse 
för vår demoleringsutrustning. Matek AB har sedan några 

Nytt från Matek, OSA och 
Chicago Pneumatics

år tillbaka varit agent för OSA som tillverkar betong och 
stålsaxar samt pulveriserare”, berättar Claes Nilsson som 
är ansvarig för produktsortimentet på Matek. 

OSA är en av de ledande tillverkarna i Italien inom 
demoleringsutrustning. Tillverkningen sker i svenskt 
Weldox- och Hardox-stål och tillverkningen är cer-
tifierad enligt ISO14001 och ISO90001. Claes Nilsson 
berättar att OSA positionerat sig väl som en av Italiens 
ledande tillverkare av demoleringsutrustning. Företaget 
bildades 1993 och erbjuder idag ett stort utbud av 
rivtänger, pulveriserare samt stålsaxar.

De rivnings- och krosstänger som ingår i FPV-serien 
saknar rotor och finns i intervallet 1100 kg upp till 5300 
kg och är avsedda för bärare i 10-70 tonsklassen. Käftöpp-
ningarna sträcker sig från 640 till 1160 mm och kros-
skrafterna för sortimentet spänner från 130 till 290 ton. 

Betongsaxarna i serie RS finns från 380-2900 
kg för bärare på 4-50 ton och käftöppningar mellan 
405-1100 mm samt med klippkrafter på 150 – 285 ton. 
OSAs stålsaxar i serien SH väger från 1950-4200 kg och 
är avsedda för bärare mellan 20-50 ton. Klippöppningarna 
ligger mellan 460-670 mm samt klippkrafter på 150-285 
ton.  RV-serien finns i viktklassen

Mellan 1600-3800 kg för bärare mellan 16-60 ton. 
Käftöppningarna spänner från 680 – 1050 mm och krosskraft 
ligger mellan 180-250 ton. Alla är utrustade med 360 
graders rotator förutom FPV-serien.

OSAs rivningstänger och pulveriserare samt 
saxar är utrustade med utbytbara stålskär för klippning 
av armeringsjärn. Några av modellerna kan också utrus-
tas med utbytbara tänder. OSAs verktyg är mångsidiga 
och klarar stora påfrestningar och är mycket robusta 
till sin konstruktion.

RL Åkeri, Roy Larsen i Klippan var en av de första 
kunderna som våren 2009 köpte OSA FPV12 pulveri-
serare av Matek AB. Roy har monterat sin FPV12 på en 
hjulburen Åkerman H5M med rotator och använder den 
till bland annat pulveriserat kraftigt armerade betongpålar 
i Landskrona hamn. Roy har pulveriserat mer än 5000 ton 
krossad betong och utvunnit över 80 ton armeringsjärn. Roy 
är mycket nöjd mer sin FPV12 och trots denna omfattande 
krossning av betong och klippning av armeringsjärn finns 
inga större slitage i käftarna.

Chicago Pneumatic Hydraulhammare 
Matek AB har utökat sitt sortiment genom att även sälja 
Chicago Pneumatic (CP) RX-hydraulhammarserien i Sverige. 
De mindre RX-hammare  RX2, RX3, RX4, RX6 och RX8 (94 
– 370 kg) tillverkas i Kalmar och är därmed helt svensktill-
verkade.  RX11, RX14, RX18, RX22, RX25, RX45 och RX53 
(550 – 4200 kg) tillverkas i Essen, Tyskland. Som bekant ingår 
Chicago Pneumatics i Atlas Copco-gruppen.

Konstruktionen på RX-serien är mycket enkel och har 
endast ett fåtal rörliga delar vilket gör serien servicevänlig 
och lättskött. Service ute på arbetsfältet med hjälp av stan-
dardverktyg funkar också utmärkt. När Chicago Pnematics 
ingenjörer gav sig i kast med att utforma en ny generation 
hydraulhammare hade man  ett mål för ögonen, de skulle vara 
lätta att sköta. Resultatet blev en hammare som inte liknar 
någon annan. Allt man behöver göra är att lossa toppbultarna 
på hammaren så glider varje del enkelt ut, en efter en. 

 

Tyst och stötdämpad 
Den enkla konstruktionen innebär också att RX-serien 
är extremt tystgående eftersom dess mekanism är helt 
innesluten i ett yttre skyddande hölje. En ytterligare del 
i att hammaren är tystgående är den stötdämpare av 
polyuretan som finns mellan höljet och slagverket. Detta 
förhindrar också kontakt metall mot metall, vilket sänker 

bullernivån avsevärt. RX-hammare hör därför till marknadens 
mest tystgående och uppfyller EU direktiv nr 200/14/EU. 

Stötdämparen minskar även vibrationerna och därmed 
påfrestningen på både operatör och bärare. 

Kolvfunktionen i hammaren drivs med både gas och 
olja som bygger på hybridtekniken. En kombination som 
gör att det inte finns något behov av en högtrycksacku-

mulator. Detta ger en effektiv hammare som ger maximal 
slagenergi i varje slag. RX-serien är mer robust och tillför-
litlig än konventionella hammare. I stället för att använda 
dragbultar för att fästa ihop hammarens olika delar har 
man en integrerad hammarkropp i fullängdskonstruktion. 

Detta gör den mycket starkare än en vanlig hydraulhammare. 
Helt enkelt en hammare som är robust och som bättre står 

emot tuff och hårdhänt hantering. 
Fabriken i Kalmar, där Chicago Pneumatics RX2 till 

RX8 tillverkas, är ISO9001 och ISO14001 certifierad. De 
RX-hammare som tillverkas i Kalmar går direkt till Belgien 

för lagerhållning.  Alla Chicago Pneumatic hydraulham-
mare levereras ut från  deras centrallager i Belgien. En 
del av de större RX-hammarna är en vidareutveckling av 
Krupps hydraulhammare som tidigare tillverkades av Krupp 
Bautechnik GmbH i Tyskland. För några år sedan kom delar 
av det tunga hammarsortimentet från Krupp in i Chicago 
Pneumatics RX-hydraulhammarserie. 

www.matek.se 
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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 Pentruder-utrustning. 

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

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

Pentruder MDU3065 Borrmotor - 
Introduceras snart!

• 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 po-
sitionering av borrkronan och bättre åtkomst i 
trånga utrymmen.  

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

• 15 elektroniskt styrda spindelhastigheter ställs 
enkelt in under borrning. 

• Alla borrmotorer kan enkelt uppgraderas med en 
automatisk matningsenhet.

• Mycket hög effekt på spindeln.

- Starkare än någonsin!

Pentruder MCCS 
Universell Borrigg

Pentruder MDU3065 och CEL-TS,
Söm- och hörnborrningschassi

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. 
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Multiverktyg, eller kombinationsverktyg, är den senaste 
typen av verktyg för rivnings- och återvinningsverktyg. 
Först kom hydraulhammarna, sedan kom betongsaxarna, 
sedan pulveriserarna, riv- och sortergriparna, roterande 
fräsverktyg och parallellt med dom olika typer av multi- 
eller kombinationsverktyg.

Snabba byten är pengar
Med multiverktyg menas att en entreprenör kan kombinera 
flera olika typer av käftar i en och samma saxkropp. I bör-
jan var det relativt komplicerat att byta mellan olika käftar 
men idag erbjuder flera tillverkare smarta och flexibla 
system där byten kan göras på kort tid. Verktygsbytet på 
en grävare har överlag kortats ner radikalt tack vare en 
rad nya snabbkopplingssystem. Olika typer av snabbkopp-
lingar som underlättar arbetet, effektiviserar och kortar ner 
arbetstiderna kostar dock mer än ett traditionellt verktygs-
fäste. Det beror naturligtvis på att de är en betydligt mera 
avancerad produkt. Det är i regel en kostnad för både den 
del som sitter på bäraren och sedan för en verktygsdel på 
varje verktyg som skall ingå i systemet.

Det bästa av två serier och lite till
Målet med den nya MK-serien har varit att skapa ett mång-
sidigt och effektivt verktyg som passar många olika appli-
kationer och dessutom möjliggör snabba byten av käftar. 
MK-serien kombinerar fördelarna i två existerande serier 
från Trevi Benne, nämligen roterande pulveriserare och ett 
multiverktyg, med en ny teknisk lösning. Den 
innovativa och avgörande nyheten är ett nytt 
effektivt hydrauliskt snabbkopplingssystem 
för snabba och enkla käftbyten. “Detta gör 
MK-serien till det mest moderna demolerings-
verktyget, som vi nu erbjuder till rivnings- och 
återvinningsentreprenörer”, Svend Andersen, 
vd för Andersen Contractor AB.

“Fyra kroppar och 
fem käftar”

Trevi Bennes nya MK-serie består av fyra 
modeller för för bärare mellan 18 och 60 ton. 
De kan förse med, i dagsläget, fem olika käftar. 
Det finns en kombikäft som är en kombinerad betongsax 
med stålskär. Sedan också en pulveriserare och en Swiss-
käft som har dubbla stålskär och lämpar sig synnerligen 
bra för klippning av exempelvis betongsliprar. Dessutom 
finns en traditionell stålsax och en nibbler. “Det har visat 
sig att just MK-serien passade våra kunder som hand i 
handsken. Vi har redan sålt ett 100-tal verktyg ur serien 

och det ser ut som om vi kommer att sälja många fler under 
hösten”, säger Christian Tadiotto 
som är marknadschef på Trevi 
Benne. Han förklarar det stora 
intresset med att man lyckats 
bibehålla den höga kvaliteten i 
produkten men samtidigt hålla 
priset på en attraktiv nivå.

“När multiverktygen bör-
jade lanseras i branschen var 
de ganska dyra vilket kanske 
avskräckte många entreprenörer. 
Argumenten för att använda 
kombinationsverktyg kom där-

för i skymundan när fördelarna 
egentligen är mycket större än om man använder separata 
verktyg för varje arbetsuppgift”, säger Tadiotto.

Ta tre - betala för två
Ett stort argument för att använda Trevi Bennes nya MK-
serie är faktiskt priset, trots att tillverkaren är känd för 
sin höga kvalitet och goda funktion och därmed inte de 

Nu kommer MK-serien
Nu lanserar Trevi Benne en ny serie kombinationsverktyg.

Den förenar effektiviteten i en pulveriserare med 

utbytbara käftar som kan bytas snabbt. “Med 

MK-serien kan kunderna välja det 

mest moderna demoleringsverk-

tyget”, säger Svend Andersen på 

Andersen Contractor AB som är 

återförsäljare för Trevi Benne i Sverige.

Christian Tadiotti. Svend Andersen.

MK-seriens verktygsfäste och tre av de totalt fem olika käftarna.

lägsta priserna på marknaden.
“Genom att köpa ett MK kombiverktyg 

med exempelvis tre olika käftar kan man spara 
en halv miljon i förhållande till tre separata 
verktyg. Härtill kommer även besparingen för 
separata snabbkopplingssystem till dessa tre 
verktyg, som kan uppgå till flera hundratusen 
kronor”, säger Svend Andersen. “Kort sagt får 
kunden tre fullvärdiga hydrauliska verktyg men 
betalar bara för två. Eller varför inte välja alla 
fem käftarna och betala för tre”, tillägger han.

Svend framhåller också att som leverantör 
är det viktigt att vara tydlig mot kunden och 
erbjuda det som är bäst för kundens arbets-
situation. “Med MK får kunden ett modernt, 

effektivt och mångsidigt demoleringsverktyg till ett mycket 
attraktivt pris. MK-serien är en viktig nyhet för oss. Med 
alla sina fördelar är jag övertygad om att den är intressant 
för såväl rivningsfirmor som andra maskinentreprenörer. 
De som är intresserade att titta närmare på verktygen är 
välkomna att kontakta oss”, avslutar Svend Andersen.

www.andersen-contractor.se 



Rivning, Sanering 
& Återvinning...
i alla dess former

Rivners Sanering AB
Nytt dotterbolag från 

den första januari, 2011

RIVNERS FÖRSÄLJNING
Nytt och begagnat byggmaterial
Fräsarvägen 11 (Länna Industriområde)
Tel: 08-771 05 50 • Fax: 08-771 20 05

Rivners AB
Slipstensvägen 3 • 142 50 Skogås
Tel: 08-448 30 50 • Fax: 08-448 30 55
E-post: info@rivners.se • www.rivners.se

Rivners utför:
• Ombyggnadsrivningar
• Totalrivningar
• Saneringar
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MaskinExpo stärker banden med entrepre-
nadbranschen ytterligare och tecknar nytt 
avtal med MaskinLeverantörerna 2012 - 2015. 
MaskinLeverantörernas VD, Björn Bäckström, 
är påtagligt nöjd med att föreningen tecknat ett 
långt avtal med Nordens största maskinmässa. 
”Medlemmarna behöver ett bra samarbetsavtal 
för mässarrangemang och vi bedömer efter fem 
års samarbete att MaskinExpo kan leverera”.

 I och med det nya avtalet förlängs samarbe-
tet mellan MaskinLeverantörerna och MaskinExpo 
fram till och med mässan 2015. Björn Bäckström 
ser stora fördelar med avtalet för föreningens 
medlemmar.

“Det underlättar mycket för våra medlemmar 
att de nu kan välja en mässa att verkligen satsa 
på.  När en hel bransch träffas vid ett enda tillfälle 
spar det tid och pengar vilket borde gynna både 
kunder och besökare”, säger Bäckström.

MaskinExpo 2012 äger rum 24-26 maj på 
STOXA, 10 minuter från Arlanda.

“På STOXA kan vi samla MaskinExpos 
snart 30-åriga erfarenhet och skapa ett helt 
nytt mässområde. Som ägare av området kan vi 
fokusera på vad som är bäst för våra utställare 
och besökare och behöver aldrig förhandla tider 
eller ytor med en hyresvärd. Vår förhoppning är att 
2012 års utställare kommer att känna att vi ska-
pat området just för dem”, säger Kie Wirenholt.

www.maskinexpo.se

När rivningsentreprenören Kjell Sten, delägare 
i Rivners AB, nyligen skulle fylla 60 år ställde 
han till med ett hejdundrande kalas. Drygt 
150 gäster hade bjudits in till 60-års-
kalaset som hölls i juli i år på gården 
Boglösa Rickeby utanför Enköping. 
Men precis i inledningen av festen 
fick släkt, vänner och personal en 
rejäl överraskning. Förutom att fylla 
60 år, som alla kände till, passade 
han dessutom på att gifta sig med 
sin Lena-Carin efter 35 år som 
sambos. När Kjelle och Lena-Carin annonserade 
att de tänkte gifta sig mitt i 60-årsfirandet blev det 
naturligtvis jubel bland gästerna vilket följdes av att 
själva bröllopsceremonien genomfördes och paret 
blev äkta makarna Sten. Tidningen Professionell 

MOBIL + FLEXIBEL + KRAFT = 
Hela sortimentet från HYCON finns hos oss.
Kraftkällor: 4-takt bensinhydraul alt. 16 Amp. elhydraul.

POWER PACK KAPSÅG DIAMANTBORR BILHAMMARE BORRHAMMARE

Använd samma kraftkälla till alla verktyg; borrmotor, kapsåg, 
borrhammare, bilmaskin, jordborr och dränkpump 

Helkoncept för anläggningsarbeten www.jerneviken.se • Tel: 031 - 52 01 16 

MaskinLeverantörerna + 
MaskinExpo till STOXA “Grattis Kjelle och frugan!”

Det bjöds på mat, dryck och underhållning i kunglig stil.Toastmastern för kvällen 
visade sig också vara en underhållande magiker.

Ovan framför Rivners personal sin tolkning av “34an” som de tillägnat sin chef 
Kjelle. Då Kjelle inte bara jobbar med rivning utan verkligen är “Mr Rivning” så är det 
så klart hans favoritlåt. Texten hade omarbetats med roliga episoder ur Kjelles liv.

Frampå småtimmarna 
framför Kjelle och Lena-
Carin, Jerry Williams ”Did 
i tell you”. 

Här förevigar Kjell och Lena-Carin sina 
löften som äkta makar.

Demolering vill naturligtvis passa på att gratulera 
Kjelle och Lena-Carin till giftermålet tillika 
Kjelles 60-årsdag. Vi vill också rikta ett 
tack till Yvonne Sivén på Rivners som 
sammanställt materialet i reportaget.



TYROLIT TGD® 
Technology,  
snabbare, 
effektivare 
och mera 
ekonomiskt 
att skära i 
betong
Kraftfullare maskiner och den övriga utveckling 
inom betongområdet kräver också kraftfullare 
verktyg. För att möta de allra högsta kraven 
hos professionella användare och för att kunna 
erbjuda de allra bästa verktygen, har TYROLIT 
utvecklat en helt ny teknologi, TGD® Tyrolit Grain 
Distribution. Teknologin har vi berättat om tidigare 
i PD och lanserar tillverkaren två nya serier med 
TGD-teknologi, en klingserie och en borrserie. 

Klingserien heter WSL/M*** Silent. Borrse-
rien heter CDL*** och du hittar mer information 
om den på sidan 48.

Klingserien WSL/M*** Silent har et stamblad 
som är uppdelat i tre skikt, ett så kallat sand-
wichblad. Detta göra att ljudnivån minskas med 
10dB vilket motsvarar en märkbar bullersänkning 
med 50%. 

TGD-teknologin är kortfattat där diamant-
kornen placeras optimalt i segmenten, vilket gör 
att verktyget behåller en konstant hög prestanda 
under hela livslängden. Detta förbättrar i sin tur 
skärhastigheten, ger längre serviceintervaller 
samt ökar mångsidigheten avsevärt samtidigt 
som alla potentiella variationer i prestanda elimi-
neras. Diamantverktyg som utvecklats med hjälp 
av denna teknologi genomför betonghåltagning 
snabbare, effektivare och mer ekonomiskt.

För håltagare med krav
Den nya TGD® -teknologin riktar sig främst 
till den professionella användaren 
som kräver ett högpresterande 
verktyg för alla applikationer. 
Innovationen tillhandahåller en 
rad fördelar för kunden:

•	 	 Minskad	arbetstid	tack	vare	
  snabbare borrning och sågning

•			 Minskade	verktygskostnader	som		
  ett resultat av längre serviceintervaller

•	 	 Minskade	servicekostnader,	på	grund	av	
  minimal maskinbelastning

Dessutom ökar verktyg med TGD® -tekno-
logi effektiviteten eftersom de har en universell 
användning och även fungerar utmärkt vid 
speciella applikationer som sker under extrema 
arbetsförhållanden.

“TYROLIT har varit den ledande produ-
centen och distributören av högkvalitativa 
diamantverktyg i många år. TGD® -teknologin 
har utvecklats i TYROLIT’s egna forsknings- och 

utvecklingslaboratorier och den har 
optimerats för respektive appli-
kations möjligheter. Därigenom 
möjliggör vi nu för våra kunder 
att möta de utmaningarna inom 
betonghåltagning på ett snab-

bare och mer ekonomiskt sätt”, 
berättar Tyrolit ABs marknadschef 

Jessica Persson.

Tekniska 
fakta
Väggsågsk l i nga 
WSL*** Ljuddäm-
pad TGD®.

Produktfördelar
Tack vare att stam-
bladet är uppdelat 
i tre skikt, ett så 
kallat sandwichblad, 
minskas ljudnivån 
med 10dB vilket 

motsvarar en märkbar bullersänkning med 50 procent. 
Segment med TGD®-teckologi ger en konstant hög 
skärhastighet genom hela klingans livslängd. Samma 
friskärande egenskaper som WSLP2 TGD vilket ger 
mindre belastning på stamblad och maskin

Användningsområde
Arbeten där ljudnivån måste hållas ner för att så lite 
som möjligt störa omgivningen, t.ex. sjukhus, kontor, 
skolor, köpcentrum. För Miljö och arbetsmiljömedvetna 
håltagare

Ytterligare 
produktfördelar
Lasersvetsade seg-
ment ger en minskad 
risk för segmentsläpp. 
Förbättrad kylning och 
slamborttagning med 
tandning C71GW. TGD 
® gör även att du 
får en mycket lång 
livslängd på klingan 
och håller därmed ner 
kostnaderna.

tyrolit.com

Ny försäljningschef 
på Swecon Anlägg-
ningsmaskiner
Magnus Halvarsson har anställts som ny försälj-
ningschef på Swecon sedan 1 oktober. Han har 
tidigare jobbat 21 år på ABB i Västerås. Första 
åren med teknik och utveckling och de senaste 
13 åren som försäljningschef.

“Min nya anställning på Swecon känns som 
en spännande utmaning. Min pappa jobbade 
på Volvo Lastvagnar så jag är uppvuxen med 
maskinskruvande.

www.swecon.se
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HTC Greyline™-serien, som blivit en stor 
aktör i golvslipningsbranschen sedan lanser-
ingen under Bauma 2010, utökas nu med två 
kraftfulla dammsugare med en prestanda som 
även gör dem lämpliga för mer avancerade 
golvslipmaskiner.

De nya 1-fas maskinerna HTC GL 25 D och 
HTC GL 35 D är konstruerade enligt den senaste 
tekniken inom dammuppsamling och använder 
en optimerad konstruktion som leder till ett 
överlägset resultat utan att för den delen förlora 
enkelheten som kännetecknar HTC Greyline™. 
Tillsammans med den redan existerande 3-fas 
maskinen HTC GL 40 D, stöder dessa sugar 
hela HTC Greyline™-serien samt även flera 

Norton lanserar ett nytt sort iment med 
säkerhetsprodukter för personligt skydd. 
Sortimentet omfattar bl.a. andningsmas-
ker, skyddshandskar, skyddsglasögon och 
overaller. 

I det nya sortimentet ingår flera olika 
typer av andningsmasker och andningsskydd 
för skilda användningsområden. Bland annat 
kan nämnas en andningsmask med dubbla 
filter som har skyddsklass A2P2 vilket innebär 
att masken skyddar både mot gaser och 
mot partiklar. Denna mask har mycket låg 
profil över näsryggen vilket gör att man får 
ett mycket gott synfält. Masken är tillverkad 
i ett mjukt och följsamt material vilket ger 
god passform enligt tillverkaren. Flera olika 
masker med och utan utandningsventil ingår 
också. Bland nyheterna kan också nämnas 

HTC lanserar 
nya kraftfulla 
dammsugare

av HTCs andra, mer avancerade slipmaskiner.
Den robusta och solida konstruktionen ger 

en maskin med hög kvalitet och stor tillförlit-
lighet. Den är även servicevänlig och har en 
låg underhållskostnad. Vidare är maskinerna 
enkla att manövrera samt är höj- och sänkbara 
vilket ger en total höjd på enbart 1180 mm i 
transportläge.

Alla maskinerna använder systemet Lon-
gopac™ för uppsamling av slipdamm vilket 
leder till en mycket smidig hantering av sliprester. 
Maskinerna är även utrustade med HEPA 13 
filter och antistatiska slangar för ökad kvalitet 
och säkerhet.

www.htc-floorsystems.com

“Bli säkrare med Norton”
skyddshandskar i olika utföranden. Handskar-
na finns i både nitrilgummi och latexgummi 
där nitrilhandskar används för hantering av 
kemiska preparat och latexhandskarna för 
icke-kemiska. Båda typerna är puderfria och 
är formade för vänster- respektive högerhand.

I det nya sortimentet ingår även skydds-
glasögon i olika utföranden. Bland annat kan 
nämnas skyddsglasögon speciellt lämpade 
för svetsningsarbeten och metallbearbet-
ning. Dessa skyddsglasögon har bland annat 
justerbara skalmar för att uppnå bäst möjliga 
passform. Vidare finns skyddsoveraller i olika 
utföranden och material, bl.a. en overall i 
polyester som är antistatisk.

“Nortons nya sortiment med produkter 
för personligt skydd har ett mycket brett 
användningsområde – billackeringsverkstä-

der, metallindustri, träindustri, gjuterier mm. 
och skyddsprodukterna uppfyller gällande 
EU-direktiv och regler”, säger Stefan Ols-

son, försäljningsansvarig på Saint-Gobain 
Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com

Nu lanserar Tyrolit en ny serie kärnborrar med 
beteckningen CDL/M*** TGD®, som bekant 
försedd med den nya TGD-teknologin som vi 
berättar om på flera ställen i tidningen. Produkt-
fördelarna med den nya serien är bland annat de 
friskärande egenskaperna som ger nya CDLP3 
och CDMP3 exceptionellt snabb borrhastighet, 
speciellt i kraftigt armerad eller mycket hård 
betong.

Tyrolits TGD®-teknologi ger en 
konstant jämn och hög skär-
förmåga genom hela borrets 
livslängd och därmed bättre 
kostnadseffektivitet.

De lasersvetsade segmen-
ten eliminerar segmentssläpp 
och ökar säkerheten.

De nya borrkvaliteterna är 
avsedda för borrning med såväl 
svaga som starka borrmaskiner. 
Borrarna är mycket universella 
men utmärker sig markant vid 
borrning i kraftigt armerad eller 

hård betong.
Dessutom ger de friskärande egenskaperna 

en mycket slät borrkärna, vilket avsevärt förenklar 

Nya kärnborrar med 
TGD från Tyrolit

borttagandet av kärnan. En annan fördel är den 
ökade möjligheten till hög kundanpassning 
genom ett brett universellt sortiment. Den inno-
vativa segmentsdesign gör att borret centrerar 
lättera vid start.

www.tyrolit.se

Med det moderna 
demoleringsverktyget 
från 3V kan du 
utföra hela 
rivingsjobbet med “ett verktyg”
MK kombisax med inbyggt snabbfäste
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Nya skor från Arbesko
Metallfria skyddsskor är en av nyheterna från 
Arbesko som lanseras i höst. Nyckeln stavas 
komposit, ett starkt material som erbjuder ett lätt 
alternativ och som ger lika bra skydd och funktion 
som metall. Sortimentet består av fem modeller 
ergonomiskt riktiga skor som är utrustade för 
att ge högsta tänkbara stöd och komfort. Det 
metallfria sortimentet är framtaget för att underlätta 
arbetsdagen för de som passerar igenom metall-
detektorer på flygplatser, kärnkraftverk eller i andra 
säkerhetsmiljöer. Skorna passar även utmärkt i 
arbetsmiljöer som är känsliga för magnetism och 
självklart för alla andra som bara gillar känslan 
av metallfritt.

Skonyheterna i det metallfria sortimentet 
domineras av färgen svart. Modellerna heter 392, 
242, 215, 210 och 203. Alla är utrustade med 
Energy Gel Duo® för optimal stötdämpning i både 
klacken och ”trampet”. Alla modeller utom 203 har 
spiktrampskydd. Skorna är testade och godkända 
enligt rådande Europeiska standarder.

www.arbesko.se

Under de senaste åren har stålkvalitén för räls 
förbättrats och stålet som används idag är 
både renare och hårdare. Härdat och värme-
behandlat stål med 
högt innehåll av kol, 
mangan och kisel 
är svårt att kapa och 
slipa. För att möta de 
nya kraven har Flexo-
vit lanserat ett nytt 
sortiment för lägg-
nings- och under-
hållsarbeten utformat 
för att ge lägsta totala slip- och kapkostnaden 
och högre produktivitet. Flexovit har ett komplett 
sortiment slipprodukter för rälskapning och järn-
vägsunderhåll. Sortimentet omfattar bland annat 
kapskivor, navrondeller, slipskivor och -skålar.

Sortimentet omfattar kapskivor med 300-
406 mm diameter som är tillverkade med en 
ny teknologi som gör dem särskild lämpliga för 
rälskapning enligt tillverkaren. Dessa kapskivor 
finns med två olika typer av slipmedel (Alox 
och Zirkon) och i olika hårdheter (Soft, Medium 
och Hard). De används med stora portabla 
kapmaskiner. För vinkelslipmaskiner ingår i 

Flexovit lanserar nytt 
sortiment kap- och slipprodukter

Flexovits sortiment kapskivor och navrondeller 
med diameter 115 mm – 230 mm: Mega-
Line MaXX som är den nya generationen av 

extra tunna kapskivor 
med lång livslängd, 
Flexovit Zirconia nav-
rondeller för snabb 
slipning med hög av-
verkning och Mega-
Line kapskivor och 
navrondeller. 

Sortimentet för 
jä rnvägsunderhå l l 

omfattar också raka slipskivor, slipskivor med 
urtag, slipskivor med infästa muttrar samt 
slipskålar för slipning av svetsar och profilering 
av räls. I sortimentet ingår även lamellrondeller 
för metallslipning och diamantkapklingor för 
kapning av betongsyllar. 

“Med Flexovits kompletta sortimentet 
kap- och slipprodukter kommer användarna 
att få lägre total slipkostnad och effektivare 
underhållsarbete vid läggning och underhåll av 
järnvägsräls” säger Jonas Falk, försäljningsan-
svarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com

Sandvik slutför 
förvärvet av 
SHANBAO
Sandvik tillkännagav den 21 december 2010 
en överenskommelse med ägarna till Shanghai 
Jianshe Luqiao Machinery Co. Ltd. (SJL) om att 
förvärva 80 % av bolaget med det etablerade 
varumärket SHANBAO. Bolaget har omkring 1 
000 anställda och omsatte 2010 nära 1 miljard 
kronor. Förvärvet slutfördes den 9 oktober 2011 
och kommer att konsolideras inom affärsområdet 
Sandvik Mining and Construction från samma 
datum. Arbetet med att integrera SJL i Sandvik 
Mining and Construction inleds omgående. Från 
och med 1 januari 2012 kommer SJL att ingå i det 
nya affärsområdet Sandvik Construction. 
Fakta
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade 
produkter och en världsledande position inom utvalda 
områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och 
verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria 
material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt 
processystem. Koncernen hade 2010 cirka 47 000 
anställda, representation i 130 länder och en omsättning 
på nära 83 000 MSEK. Sandvik Mining and Construc-
tion är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och 
världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, 
service och tekniska lösningar för brytning och krossning 
av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindus-
trin. Omsättningen 2010 var 35 200 MSEK och antalet 
anställda cirka 15 500.

www.sandvik.se
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Tre verktyg till priset av två
Saxkropp och tre olika käftar till samma pris som två separata verktyg.

Snabba byten av käftar
Byte av käftar tar endast ett par minuter tack vare ett 
inbyggt snabbfäste med hydraulisk koppling 
och låsning.

Kraftfull
Arbetar snabbt och effektivt med stor 
klippkraft. Robust design i slitstarkt 
stål och Hardox 400.

Mångsidig
Fem olika käftar: Pulveriserare, 
Stålsax, Kombi Stål/betong, 
Nibbler och Swiss.

Krossar - Klipper - River
Utför hela rivningsjobbet 
med ett enda verktyg.

Det moderna demoleringsverktyget från 3V:

Oslagbar kombiserie 
med inbyggt hydrauliskt 

snabbfäste
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Kapning och spårning av betong med vinkelslipar, 
och kapning av t ex cementplattor och kakel med 
kapsystem, är arbetsmoment som lätt genererar 
mycket damm. Med en helt ny generation av 
byggdammsugare gör dock Protool det möjligt att 
få dammfria arbetsmiljöer . De nya dammsugarna 
som lanseras av Aspelin-Motek AB (Motek) har 
utvecklats i linje med Protools arbetsmiljö-koncept 
”Var rädd om dig, arbeta dammfritt!”. 

Dammsugarna förenklar dessutom hanteringen 
av många verktyg genom att Protools systainers 
(hårdplastväskor) för verktyg och maskiner kan 
placeras ovanpå dammsugarna och sedan knäppas 
fast. På så sätt får dammsugarna även en funktion 
som praktiska transportenheter.

Två nya modeller
Det är två nya dammsugare från Protool som Motek 
lanserar och som båda har utvecklats speciellt för 
de krav som ställs i de tuffa arbetsmiljöer som 
kännetecknar många byggarbetsplatser. Den ena 
modellen har beteckningen Protool VCP 260 E-LAC 
(vikt 14,5 kg) med en volymbehållare på 26 liter, 
och den andra modellen heter Protool VCP 480 

Dammfria byggarbetsplatser med 
två ny dammsugare från Protool

E-MAC (vikt 16,9 kg) och den har en behållare på 
hela 48 liter. De rymliga behållarna gör att båda 
modellerna klarar hantering av stora volymer 
damm under längre arbetspass. Det som 
möjliggjort den stora volymen är Protools 
konstruktion där all teknik samlats i damm-
sugarnas övre del. På detta sätt har det 
blivit möjligt att på ett optimalt 
sätt utnyttja dammsugarna 
för uppsamling av stora 
volymer damm och skräp, och de 
har också större volymbehållare jämfört 
med andra modeller på marknaden.

Båda modellerna är utrustade med Protools 
nya Auto Clean-teknik som automatiskt rengör 
filtret var 15:e sekund. VCP 260 E-LAC är 
godkänd för dammklass L med en renhetsgrad 
på 99 %, och VCP 480 E-MAC för dammklass 
M med en renhetsgrad på 99,9 %. När det 
gäller tekniska data är det annars mycket som 
är gemensamt för båda dammsugarna t ex att 
effekten är 350 – 1 200 W och den maximala 
luftmängden 3 900 l/min. Till båda modellerna 
finns också ett tillbehörsprogram med bl a 

slangar, filter och filterpåsar.
Förutom att motsvarar höga krav på en bra 

arbetsmiljö har Protool även utvecklat de nya 
dammsugarna så att de är praktiska att använda 
på krävande byggarbetsplatser. Förutom den 
nämnda möjligheten att knäppa fast systainers 
och enkelt transportera även många maskiner 
tillsammans med dammsugarna, är de mycket 
robusta med låg viktpunkt och har stora hjul som 
gör de enkla att förflytta även på ojämna underlag. 

www.motek.se

Dustcontrol 
gör “face 
lift” på 
DC 5900
En av de största mobila stoftavskiljare har fått en 
ansiktslyftning och är nu en mer ergonomisk och 
lättare maskin att jobba med. DC 5900 från Dust-
control är en vidareutveckling av den stora mobila 
stoftavskiljaren DC 5800. Den har samma starka 
motor och är utvecklad för att passa för kontinuerlig 
drift och stora mängder damm, punktutsugning 
och städning. Maskinen har ett nytt och effektivt 
filterrensningssystem. Utöver detta har den också 
en roterbar cyklon som gör att den går att tippa, 
vilket i sin tur ger ett enklare och mer ergonomiskt 
filterbyte. Den har även fått ergonomiska handtag 
som går att vinkla i olika lägen. Då DC 5900 är 
avsedd för tuffa användningsområden som t ex 
golvslipning då filtren måste hålla en hög standard. 
DC 5900 är utrustad med ett finfilter och ett 
mikrofilter HEPA H13 för maximal avskiljning. Det 
går även att få med PTFE-filter som minskar att 
fint damm klibbar fast.

www.dustcontrol.se 

Tre verktyg till priset av två
Saxkropp och tre olika käftar till samma pris som två separata verktyg.

Snabba byten av käftar
Byte av käftar tar endast ett par minuter tack vare ett 
inbyggt snabbfäste med hydraulisk koppling 
och låsning.

Kraftfull
Arbetar snabbt och effektivt med stor 
klippkraft. Robust design i slitstarkt 
stål och Hardox 400.

Mångsidig
Fem olika käftar: Pulveriserare, 
Stålsax, Kombi Stål/betong, 
Nibbler och Swiss.

Krossar - Klipper - River
Utför hela rivningsjobbet 
med ett enda verktyg.

Det moderna demoleringsverktyget från 3V:

Oslagbar kombiserie 
med inbyggt hydrauliskt 

snabbfäste

Viktiga fakta om MK-serien
MK kombisax finns i fyra olika modeller som 

passar till bärarmaskiner mellan 18 och 60 ton. 

Verktygsvikten inklusive kit är mellan 1800 och 

3900 kg.

Fem olika käftar
Pulveriserare:  Krossning av betong

Stålsax:   Klippning av stål-

     konstruktioner, skrot 

     och balkar

Kombi - stål/betong: Rivning av betong, 

     klarar tung armering

Swiss:   Klippning av 

     betongsliprar och

      pelare med dubbla skär

Nibbler:   Klippning i plåt

Snabbfakta:
•	 Kvicka	och	säkra	byten	av	käftar	på	platsen

•	 Inget	oljespill	vid	byte	av	käftar

•	 Kontinuerlig	rotation	360°

•	 Inställbar	rotationshastighet

•	 Förstärkt	rotationsmotor

•	 Snabbventil	för	kortare	arbetscykel

•	 Utbytbara	tänder	och	skär

•	 Effektivt	och	prisvärt	demoleringsverktyg

MK kombisax tillverkas av Trevi Benne 

och	är	baserad	på	3Vs	högkvalitativa	

modell av roterande pulveriserare. Detta 

gör	MK	kombisax	till	ett	slitstarkt	och	

effektivt verktyg, som dessutom har den 

innovativa	fördelen	av	utbytbara	käftar	

som skiftas på under fem minuter.

Ett	unikt	pin-system	och	en	låsventil	

möjliggör	att	käftbytet	kan	ske	snabbt	

och samtidigt helt säkert 

utan	oljespill.	De	snabba	

bytena	av	käftar	gör	

MK kombisax till ett 

smart alter-

nativ till ett separat monterat snabb-

fästessystem.	En	MK	komplett	med	

saxkropp och tre olika käftar kostar 

inte mer än två enskilda verktyg utan 

separata snabbfästessytem.

En	MK	kombisax	utför	hela	rivnings-

jobbet	med	ett	enda	verktyg.	Med	de	

fem olika käftarna krossar, klipper och 

river MK i både betong och metall såväl 

som i tungt armerade konstruktioner.

Arbetet	utförs	snabbt	och	med	stor	

precision. De snabba bytena av käftar 

säkerställer att rätt käfttyp hela tiden 

används	för	varje	delmoment	under	

arbetspasset.

När det gäller demoleringsutrustning 

är MK kombisaxen utan tvekan det 

mest moderna, effektiva och 

mångsidiga valet. Dessutom 

till ett svårslaget pris. 

MK-serien från 3V: 

”A must have”	för	

varje	professio-

nell rivnings-

entreprenör.
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Sandvik Mining and Construction har lanserat 
tre nya hydraulhammare i den mindre serien: 
BR555, BR777 och BR999. De tre nya 
modellerna lanserades på CONEXPO-CON/
AGG-mässan 2011 i Las Vegas. Nya BR555, 
BR777 och BR999 är avsedda för bärare med 
en vikt mellan 1,9 till 12,5 ton, och utökar 
Sandviks kunderbjudande inom ett segment 
som omfattar ägare och operatörer av mini-
grävare, kompaktmaskiner och traktorgrävare.

Kompabilitet med bärare
Konstruktionen är särskilt gjord för att passa 
de krav som uthyrningsföretagen har. BR555 
(275 kilo), BR777 (370 kilo) och BR999 (505 
kilo) är konstruerade för maximal anpassbarhet 
med bäraren och flexibel installation. Mod-
ellerna har en fläns för montage av fästplatta, 
slanganslutningar med svivlar, möjlighet att 
växla slanganslutningar mellan vänster och 
höger sida, och klarar ett brett register av 
oljeflöden och tryck. Detta gör att nytillskotten 
till Sandviks serie mindre hammare passar 
till ett stort antal bärare av olika modell och 
märke, så att man kan använda sin maskinpark 
på bästa sätt.

Tre nya hammare från Sandvik
Hållbar och pålitlig

Detta matchas med en ökad nivå vad gällande 
uthållighet och pålitlighet. De tre nya modellerna 
använder den beprövade Constant Blow Energy 
(CBE)-principen som säkrar konstant slagen-
ergi vid varje slag för maximal produktivitet och 
lönsamhet. De nya modellerna har ett maximalt 
styrka-vikt-förhållande och högsta möjliga 
produktivitetsnivå. Varje modell har en mantel som 
minimerar buller och vibrationer samtidigt som 
den ger ett utmärkt skydd för hammarkroppen. 
Utan sidobultar och med endast en låspinne för 
spettet har BR555, BR777 och BR999 färre 
delar, vilket ger enklare och minskat underhåll. 
De underhållsfria membrantypsackumulatorerna 
möjliggör kontinuerlig drift utan regelbunden 
uppladdning. Hammarna är utrustade med det 
beprövade låssystemet för spett som används på 
Sandviks serie stora hammare. Tillsammans ger 
detta en lång, problemfri drift. Ytterligare fördelar 
är utbudet av stora spettdiametrar som ger större 
slitstyrka och motståndskraft mot spettbrott. Detta 
ökar maskinens livslängd och reducerar ägar- 
och driftskostnaderna ytterligare.

www.sandvik.se

Produktdemonstrationer
Vi visar gärna hur MK-systemet fungerar i praktiken. Välkommen att kontakta oss för 
demonstration och mer information.

Andersen Contractor AB är din kompletta leverantör av maskiner och utrustningar till 
rivnings-, skrot- och återvinningsbranschen.

Andersen Contractor AB
Postadress: Box 41 • 749 06 Örsundsbro 
Besöksadress: Fröslunda Lilla Kveks Gård 6
Växel: 0171-465151 • Telefax: 0171-465160
Hemsida: www.andersen-contractor.se
Epost: info@andersen-contractor.se

Medlem i MaskinLeverantörerna och European Demolition Association

Tekniska data
Saxkropp                     MK 15       MK 20 MK 25 MK 35  

Bärarvikt, t   18-25 25-35 35-45 45-60  

Saxkropp vikt, kg  1180 1465 1970 2150  

Saxkropp längd, mm  1220 1480 1530 1545  

Arbetstryck, bar    310   310    310    310 

Oljeflöde, l/min.               180/250     200/300     250/350   300/400 

Rotation, bar, I/min:                 140/10         140/10       140/10        140/10  

Käftar            Pulveriserare              Skrotsax               Kombisax  

Saxkropp      MK 15    MK 20    MK 25   MK 35   MK 15   MK 20    MK 25   MK 35   MK 15   MK 20   MK 25    MK 35

Käftvikt, kg     680    1010    1200    1625      710   950   1160  1345  810    1080      1250     1690

Käftöppning, mm  740   880   905    980   430   480   500   510   730    810    850    880

Käftdjup, mm    660   790   820    860   470   525   560   565   720    800    810   875

Käftbredd övre, mm 300   310   360    390   100   120   130   130   120    130    130   130

Käftbredd nedre, mm 470   485   570    640   340   380   435   435   320    350    410   410

Käftlängd, mm   840    1045    1100    1210      775   890   935   990    1000    1125     1165    1255

Klippkraft, inre, t   190   205   230   330   420   530   720   740   420    510    700   740

Klippkraft, centrum, t   -      -     -      -      180   230   290   315   100    125    155   175

Klippkraft, näbb, t    65     80   105   115    95   120   145   160     65     80    100   115

Skärstål längd, mm  220   260   260   260   450   510   565   565   420    480    500   500  

Ø max, mm       35     40     45     50     50     60     65     70     40      45      50     55

Alla angivna vikter är utan fästplattor inräknat. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.



SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

O’TIP - DET NYA SNABBA SÄTTET FÖR OMSÄTTNING AV BORRKRONOR

WWW.SAINT-GOBAIN-ABRASIVES.COM

Stockholm Örebro Fagersta
08-583 522 29 • 019-24 59 59 • 0223-169 00
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Ny robust borr-
maskin från Tyrolit
Nu lanserar Tyrolit en ny robust borrmaskin 
baserad på SR-teknik (switched reluctance). 
Maskinen är kraftfull och robust med en 7,5 
kW motor som tack vare SR-tekniken inte ger 
något slitage på kolborstarna och dessutom 
minskat underhåll.  

Den är enkel hantering genom den nya 
LED-displayen med knapp för +/ – samt 
med borrdiameterindikation. Maskinen håller 
konstant hastighet genom hela effektområdet 
samt att sex motorhastigheter kan väljas under  
borrningen. Borrmaskinen lämpar sig bland an-
nat för tyngre håltagning av stora dimensioner 
mellan 125-500 mm. Den är utmärkt för 
djuphålsborrning, borrning i kraftigt armerad 
betong, sömborrning med mera. Maskinen har 
modellbeteckningen DME65UW***. 

Tekniska data 
Rekommenderad borrdiameter i betong  125 -500 mm  
Nominal kraft:    7,5 kW  
Nominal ström:    15 A  
Nominal volt/frekvens:   400V / 50Hz (3~)  
Belastat varvtal (140/175/205)  240/270/305 1/min  
Kylning:    Vattenkyld  
Motoraxel:    1  
Manövrering:    Knappstyrd med 
  drill-guided LED display  
Användning:    Endast för våtborrning  
Elektroniskt överbelastnings skydd:  Ja  
Mekaniskt överbelastnings skydd:   Ja  
Universalfäste:    Ja  
ModulDrill adapter:   Tillval  
Vikt:    18,3 kg 

www.tyrolit.com

P2-teknologi gör Tyrolits nya väggsåg mera 
produktiv, säkrare och med högre prestanda
Nu släpper Tyrolit en 

ny väggsåg som lär 

vara något utöver 

det vanliga. Sågen är 

enligt Tyrolit försedd 

med ett nytt ban-

brytande elektriska 

drivsystem för ökad 

driftsäkerhet, ökad 

produktivitet och 

högre prestanda. 
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Betonghåltagningsbranschen har senaste tiden dominerats 
av en ökande efterfrågan på nya elektriska drivsystem med 
hög tillförlitlighet, lågt servicebehov och hög prestanda.

“Tyrolit Hydrostress svar på denna efterfrågan heter 
Tyrolit P2-teknologi vilken uppnår en helt ny nivå av produk-
tivitet vid professionell betongbearbetning”, säger Jessica 
Persson, marknadschef på Tyrolit i Norden. 

“Denna banbrytande innovation presenteras för första 
gången vid lanseringen av Tyrolits nya elektriska väggsåg 
WSE1217 ***”, tillägger Jessica.

Tyrolit Permanent Power
P2 står bland annat för Permanent Power och uppnår en helt 
ny nivå av produktivitet vid professionell betonghåltagning. 
P2 ger en högre produktivitet och ökade kostnadsbesparingar 
genom att systemet har mycket hög stabilitet och pålitlighet 
i kombination med bättre kraft och skärförmåga. Teknologin 
inkluderar alla relevanta komponenter för ett drivsystem. 
Det elektriska väggsågssystemet WSE1217*** är de första 
produkterna med den innovativa teknologin. 

Utifrån principen med drivmotorer med permanenta 
magneter, kombineras fördelarna med ett elektriskt drivsys-
tem med fördelarna hos ett hydraulsystem. Jessica Persson 
säger att jämfört med för närvarande tillgängliga högfrek-
venta system övertygar Tyrolit P2-teknologin med många 
olika kundfördelar enligt följande:

Permanent
Det betydligt minskade motorvarvtalet minimerar märkbart 
belastningen på maskinkomponenterna. Detta resulterar i 
bland annat ökad pålitlighet beroende på optimal kraftöver-
föring, ökad ekonomisk effektivitet på grund av minskade ser-
vicekostnader samt tidsbesparing tack vare enklare underhåll.

Power effekt
Tyrolit P2-teknologin kännetecknas i synnerhet av en mycket 
hög effektivitet och ett ökat vridmoment. Resultatet ger en 
stor uteffekt vilket leder till signifikant ökning av dagliga 
produktionen, minskad energianvändning (el och vatten) 
samt optimering av storlek och vikt.

P2-teknologi gör Tyrolits nya väggsåg mera 
produktiv, säkrare och med högre prestanda

“Fördelarna som uppnås genom ökad tillförlitlighet och 
förbättrad prestanda syftar till att tillfredställa kundernas 
väsentliga fokus genom kostnadsfördelar tack vare ökad 
produktivitet och en hållbar hantering av energi och miljö”, 
avslutar Jessica.

Tekniska fakta
Klinga  
Max. skärdjup   520 mm
Max. klinga Ø   1200 mm
Fritt monteringsbart upp till Ø    825 mm  
Klingfäste:   QuickQuick-release  
Slätsågningsdelning:  6 st huvudskruvar i 
   delningscirkel 130 mm
Vikt:    45 kg 
(Inklusive fjärrkontroll inkl. drivmotor och två matarmotorer)  
Anslutning:   Trådlös  
Med enbart 2 matarmotorer  26 kg  
Remote control standard    IP67  

•	 Helt	 ny	 teknik	 med	 för-magnetiserad	 motor	 ger	minskat	 arbetsvarv		
 på rotorn med faktor 5 (från 20000 rpm till 3800 rpm) vilket ger  
 minskat motorslitage. 

•	 Tack	vare	minskad	belastning	möjliggörs	längre	serviceintervaller	

•	 Minskad	längd	på	motorn	gör	den	lätt	att	montera	

•	 Högre	 nettoeffektfaktor	 (17kW)	 ger	+40%	mer	 kraft	 och	 därmed		
 markant bättre skärförmåga 

Såghuvud 
Lägre rotorvarv möjliggör borttagande av den efterliggande växeln vilket 
minskar vikten på såghuvudet samt ger färre rörliga slitdelar. 

Antifriktions yta på matarhuset ger mindre slitage
Matarmotorn har en extra vattentätning vilket minskar risken för vattenge-
nomträngning. 

Styrenhet 
Dubbel silicontätning på styrenheten gör att den kan spolas med minskad 
risk för vatteninträngning. 

Lätt rengörning av det nya större vattenfiltret tack vare den externa 
monteringen. 

Fjärrkontroll 
Trådlös fjärrkontroll gör att du lätt kan röra dej runt sågen med bibehållen 
kontroll. Fjärrkontrollen är vattenskyddad (IP 67 standard).

www.tyrolit.com
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När man arbetar som journalist hör det lite till sakens natur att vara 
nyfiken, blicka bakåt och framåt, skapa sammanhang, tydliggöra och 
även göra djupdykningar i historien för att kunna förstå framtiden. I mitt 
fall finns ett särskilt intresse för historien och hur vi hamnade i nutiden. 
Håltagningsbranschen historia har länge intresserat mig och när jag fick 
tillfälle att under några timmar samtala med Owe Persson på Jerneviken 
Maskin AB klarnade bilden ytterligare. Jag har under åren pratat med 
många i branschen som var med när den svenska håltagningsbranschen 
var i sin linda och Owe Persson kunde bidra med en rad värdefulla 
nyckelbitar för att göra bilden mera komplett. 

  

Första tillverkaren i Sverige
Men den här artikeln handlar inte bara om historien. Den handlar främst 
om Owe Persson, dalmasen från Söderbärke som sedermera blev göte-
borgare, och den betydelse han haft och fortfarande har för den svenska 
håltagningsbranschen. På Jernevikens kontor i Hisings Backa är det alltid 
full rulle och de nya idéerna står som spön i backen. Man har precis gett 
fastighetens fasad en ansiktslyftning med ny beklädnad. Invändig håller 
man på att stuva om för att i februari starta Sveriges första och enda 
tillverkning av diamantverktyg med positionerade diamanter i segmenten. 
Dimacx, som varumärket kallas, är unikt för en svensk tillverkare och Owe 
Persson har stora förhoppningar på produktserien.

“Det här är ett stort steg för oss som jag tror kommer att betyda 
mycket för landets håltagare ifråga om ökad produktivitet till ett bra 
pris”, säger Owe. Dimacx kommer, som det övriga sortimentet av dia-
mantverktyg, att tillverkas i dimensioner från 8 – 1500 mm vad gäller 
borr och 180 till 1200 mm vad gäller klingor.

  Jerneviken har sedan länge tillverkat diamantverktyg för proff-
sanvändare. Dimacx-segmentets tillverkning kommer även det att ligga 
på Jerneviken. Man har dessutom en omfattande tillverkning av olika 
typer av borrstativ för håltagning som man levererar till flera kollegor 
i branschen.

  

“Nyckeln är att förstå 
hur håltagaren tänker”

Owe Perssons och Jerneviken Maskins absolut starkaste sida är att 
man förstår hur håltagare tänker. Man har under år av nära arbete med 
branschen och som entreprenör i branschen skapat ett unikt kunnande. 
För den som inte visste så började Owe som håltagare och har aldrig 
släppt den uppgiften. 

Allting började med att Owe flyttade från 
Söderbärke i Dalarna till Stockholm för en anställ-
ning på Terra Test AB som var ett dotterbolag 
till Atlas Copco. Året var 1967. Terra Test var ett 
entreprenadföretag som arbetade med bland an-
nat prospekteringsborrning (man letar efter nya malmtillgångar). Men 
Owe hade ingen erfarenhet i borrningsgebitet utan skickades på praktik 
hos norrmannen Alf Beck Jensen i Helsingborg. Alf var också anställd 
på Terra Test och kunde mycket om bearbetning med diamantverktyg i 
berg men inte så mycket om bearbetning i betong som började bli allt 
mer vanligt med en ny typ av maskiner. Owe var som en svamp och sög 
åt sig all kunskap han kunde få av Alf. Han var så duktig att när Terra 
Test skulle öppna ett nytt kontor i Göteborg föreslog Alf att Owe skulle 
bli platschef. Sagt och gjort. Owe hamnade i Göteborg och enligt hans 
egen bedömning så var han den första håltagaren i Göteborg, kanske 
till och med den första renodlade i Sverige, i alla fall bland de första. 

“I, Legend”

“På den här tiden fanns ingen riktig håltagningsutrustning. På 
den tiden användes vad vi kallade Pixie-motorn som var en elmotor 
från Black & Decker. Elmotorn visade sig väldigt lämplig och hade sk 
Pixie-gänga som innebar att man kunde gänga fast ett bergborr på 
maskinen. Motorerna importerades av Atlas Copco och säljaren Nisse 
fick namnet Pixie-Nisse”, berättar Owe.

  Borrmaskinen var som sagt en Black & Decker från USA. Den var 
utvecklad för 110 V men hade konverterats till 220 V och visade sig 
väldigt lämplig för den europeiska marknaden. Man kan nästan ana 
lite högfrekvenstänk redan på den här tiden.

Enligt Owe ska det första betonghålet i Sverige ha borrats redan 
1958. Eftersom gruvborrkronorna hade pixiegänga så satte man en 
borrkrona på en böjlig axel med en motor som drivkälla och så borrades 
det första hålet. Håltagare var Owe Mårten i Dalarna.

  Owe Persson blev inte så långvarig på Terra Test. Med näsa för 
affärer och en växande håltagningsbransch såg Owe stora möjligheter 
att jobba som egen håltagare och startade eget 1969, d v s Såg och 

Betongborrning AB. Maskinerna utvecklade han till 
en början själv med hjälp av sin pappa Reinhold.

  

1971 - DIMAS startar
Utvecklingen var explosionsartad och det fanns i 

princip ingen konkurrens. 1968 startade Helge Andersson HRA-produkter. 
Helge hade hittills arbetat som säljare på Norton Scandinavian AB och i 
samband med att han överlämnade sin firmabil till Nortons nya säljare 
Curt Sundqvist fick Owe förmånen att träffa Curt. 

Curt hade inte så stor försäljningsframgång hos Owe. Owe köpte 
en del produkter men tyckte inte att de funkade. Både Owe och Curt var 
eniga om att det fanns en stor försäljningspotential då håltagningsbran-
schen var i sin linda men rätt produkter behövdes. Owe föreslog att de 
skulle starta egen tillverkning och efter en tids funderande gjorde de slag 
i saken och bildade bolaget Dimas AB som stod för Diamantmaskiner. 
Dimas bildades 1971 tillsammans med en tredje partner som hette 

Själv ser han sig 
nog inte som en 
legendar inom hål-
tagningsbranschen 
denne söderbärk-
ing. Men visst har 
Owe Persson betytt 
oerhört mycket för 
branschen. Kanske 
till trots, eller tack 
vare, att han alltid 
suttit på två stolar, 
som håltagare och 
tillverkare.

“Den sanne 
entreprenören,” 

sa banken.

Text och foto: Jan Hermansson

Owe Persson intill företagets nya 
agentur av håltagningsutrustning från 
Demco. Den nya väggsågen heter Cap-
tor och är en HF-väggsåg med synkron 
elmotor.



Karl-Axel Larsson. Omgående började man skissa på produkter och med 
hjälp av Curts goda kontakter på Rocksjöverken i Jönköping fick man 
låna produktionsutrustning för maskintillverkning på helgerna. Karl-Axel 
ansvarade för försäljningen. Kunderna var till stor del gamla kunder till 
Norton som valt att, precis som Owe starta eget inom betonghåltagning.

  Efter ett år ville Karl-Axel avsluta projektet. 
Men det stoppade inte Owe och Curt som körde 
vidare med tillverkningen av golv- och väggsågar 
och borrstativ. Fyra år senare, 1976, lyckades 
man värva säljaren Pelle Wickström. Pelle hade 
tidigare jobbat på Hagby Bruk och med honom 
tog försäljningen fart. Verksamheten gick så bra 
att man snabbt kunde bygga en egen fabrik 
i Jönköping och i samband med det startade 
man egen produktion av diamantklingor och 
diamantsegment för borr.

  “Det var en fantastisk tid och oerhört kul. 
Hjulen snurrade för fullt och det fanns ett fan-
tastiskt intresse för att bygga den här branschen. 
Våra produkter spelade naturligtvis en viktig roll i sammanhanget men 
lika viktiga var vår säljare Pelle Wickström och sedermera supersäljaren 
Tino Vet”, berättar Owe.

  

Väggsågarnas insteg
Borrmaskiner i all ära men det började även komma andra maskiner. 
Exempelvis väggsågar fanns ganska tidigt och den första som Owe kom-
mer ihåg var en väggsåg som utvecklades av Atlas Copco men såldes av 
Norton. Det fanns också en kanadensisk väggsåg som hette Doyle. På 
60-talet hade Owe och hans pappa utvecklat egna väggsågningssystem 
som användes i det egna arbetet. Det var först 1972 som den första mera 
serietillverkade väggsågen lanserades inom Dimas. Sågen hade modell-
beteckningen BS10. Det gick bra för Dimas och bolaget växte så det 
knakade under hela 70- och 80-talet. Det var under 1980-talet som den 
största expansionen kom då man startade dotterbolag i Norge 1980 och 
dotterbolag i USA 1983. Den amerikanska håltagningsmarknaden hade 
kommit lite längre än den svenska och man började redan i mitten av 
1950-talet med professionella håltagningsmetoder som var föregångare 
till de metoder vi använder idag. Ett av de första håltagningsföretagen 
i USA var Penhall i Kalifornien. 

Lite av dess motsvarighet i Sverige var Owe Perssons Såg & Betong-
borrning. Storleken var inte densamma men var, som Penhall, föregångare 
i branschen. Owe drev hela tiden entreprenadverksamheten parallellt 
med att han jobbade i Dimas. Dimas-arbetet sköttes främst på kvällar 
och helger. Hur han lyckades att dels vara med och utveckla Dimas till, 
på den tiden, en av Nordeuropas största tillverkare av diamantverktyg 
och maskiner och samtidigt starta upp sin håltagningsverksamhet är 
imponerande. Som mest hade Owe fyra håltagningsföretag. Samtliga 
finns kvar än idag men Owe är numera endast delägare i två av dem.

  

En ständig ström av idéer
Men åter till Owes inblandning i Dimas. Under 80-talet började håltag-
ningsmarknaden att bli så pass stor att större aktörer började ge sig 
in branschen. Electrolux ägde sedan tidigare Partner som tillverkade 
handhållna bensinkapar. Partner var redan då ett varumärke som såldes 
över hela världen, dock inte enbart inom byggindustrin. Dimas produkter 
passade bra in i bilden för Electrolux och kunde bli ett starkt komplement 
till Partner. 1987 förvärvade Electrolux Dimas och Owe Persson lämnade 
verksamheten. “Vi fick ett så bra erbjudande i pengar att vi bestämde 
oss att sälja företaget”, säger Owe. Curt Sundqvist arbetade dock kvar 
som vd för verksamheten till sin pension. Men det kliade i fingrarna på 
Owe som det alltid gjort och fortfarande gör. Han har aldrig kunnat 
låta bli att uppfinna nya lösningar och hjälpmedel som underlättar för 
byggentreprenören. Det är få entreprenörer och tillverkare som betytt 
så mycket för bygg- och håltagningsbranschen som Owe Persson. 
Hjälpmedlen och de smarta lösningarna har hela tiden avlöst varandra. 
Ett exempel på detta är hans tidigare företag AGVS som installerade 
förarlösa truckar. “Våra automatiska fräsar fräste spår i betonggolven 
för nedläggning av ex. kabel”. Det var bl.a. Volvo som behövde den 
här typen av installationer och Owe utvecklade installationssystemet. 
Det visades sig att idén var så smart och med så god timing att man 
på några år startade installationsföretag i Tyskland, England och USA. 
Huvudkontoret låg som alltid i Göteborg. Owe tyckte att det blev lite 

väl mycket jobb då han den här perioden hade nio företag i rullning så 
han sålde av verksamheten AGVS. Bolaget behöll han och AGVS blev 
sedermera Jerneviken Maskin AB. 

En annan intressant produktidé som Owe kläckte var Robo Jack. 
Produktidén föddes då han såg hur hans anställda “tog stryk” vid 

demoleringsarbeten för hand, ex när de skulle 
riva badrum. Små trånga utrymmen med mycket 
damm och jobbiga arbetsställningar. Fjärrstyrda 
rivningsrobotar fanns redan på den tiden genom 
Brokk men ingen av deras modeller var tillräckligt 
liten för att kunna jobba i ett trångt badrum. 
Därför utvecklade han bilningsroboten Robo Jack 
som manövrerades med kranspetsstyrning, en typ 
av joystick. Utvecklingsarbetet pågick under åren 
1987 till 1989. 

“Robo Jack var en fantastiskt bra idé men 
det visade sig att kranspetsstyrning var alldeles 
för dyrt att utveckla. Jag hade helt enkelt inte råd 
att driva projektet vidare utan jag överlät projek-

tet till Luleå Universitet och jag hade även kontakt med Brokk. Robo Jack 
blev ett forskningsprojekt och fick stöd från statens utvecklingsfonder. 
För mig var det här föregångaren till det som skulle bli MiniCut och 
sedermera Brokk 40”, berättar Owe.

  De sista två decennierna har Owe Persson fokuserat på att utveckla 
Jerneviken Maskin AB. Man har etablerat en omfattande tillverkning 
av alla typer av nya diamantverktyg för både håltagning,  slipning och 
fräsning i betong. Man sätter även om begagnade borr och klingor för 
entreprenörer som vill spara pengar. På slipsegmentsidan tillverkar man 
åtta olika hårdheter. Man har lanserat ett eget program av borrstativ 
som idag både säljs direkt till entreprenör och till andra leverantörer i 
branschen. Med sina goda kontakter i branschen har Owe startat upp 
en rad olika samarbetsprojekt med andra utvecklare av utrustning och 
maskiner för betonghåltagning. Ett exempel är Dr. Benders högfrek-
vensprogram med 4-modulsystem (borra, såga, ringsåga och svärdsåga 
med samma motorenhet). Enkelt men genialt har många gånger varit 
typiskt för Owes produktidéer. Ett bra exempel på detta är hjälpmedlet 
“Lyftbalk och bockar” som blivit ett oumbärligt lyfthjälpmedel för många 
entreprenörer och har dessutom prisbelönats. “Hjälpmedlet är väldigt 
uppskattat bland våra kunder men är egentligen ingen innovation. Den 
här lyftanordningen har jag utvecklat för väldigt länge sedan men bara 
använt den för eget bruk. Jag kunde aldrig ana att den skulle bli så 
uppskattad”, säger Owe.

  

Delägare i Dr Bender
Sedan några år tillbaka har Jerneviken ett nära samarbete med tyska 
tillverkaren Dr Bender. Tillsammans har man vidareutvecklat Dr Benders 
program av högfrekvensdrivna maskiner kallat Beluga modulsystem 
som ger entreprenören fyra olika maskiner i ett och samma system. De 
olika handhållna maskinerna är klingkapen Squatina, ringsågsmodulen 
Kogia, svärdsågsmodulen Espada, borrmodulen Arra. Alla ansluts enkelt 
med en snabbkoppling till Beluga-systemet. Just nu håller man på att 
utveckla nya maskiner och Owe nämner att en ny väldigt lätt väggsåg 
är på gång. Sedan något år tillbaka äger Jerneviken Maskin AB cirka 
en fjärdedel av Dr Bender. 

  ”Jerneviken har gjort denna utveckling möjlig rent tekniskt och 
ekonomiskt för Dr Bender. Så det var naturligt att Jerneviken blev delägare 
i bolaget”, berättar Owe. Tilläggas bör att Dr Bender idag är underleve-
rantör till andra branschdominerande företag av högfrekvensmotorer. 
Som ett komplement till de eldrivna handmaskinerna har man även 
ett brett sortiment av hydrauldrivna maskiner. Nyligen blev Jerneviken 
återförsäljare för danska Hycons produkter i Sverige.

  

Återförsäljare för Demco i Sverige
Som sagt har nyheterna, antingen om de varit Jernevikens helt egna eller 
i samarbete med någon annan, avlöst varandra i snabb takt. Just nu finns 
två stora nyheter. En har vi redan berört, diamantverktygsserien Dimacx 
med positionerade diamanter. Parallellt med Dimacx har man även en 
annan diamantverktygsmetod startklar som bygger på granulerade 
diamantsegment. Men en annan viktig nyhet är att man numera är 
återförsäljare för schweiziska Demco. Demco tillverkar hydraulisk- och 
högfrekvensdriven håltagningsutrustning. 

  “Demco är ett produktsortiment som förtjänar mycket mer 

Maskinreparationer i verkstaden.

Omsättning av borr.

Lödning av slipskiva.

Bilningsroboten - Robo Jack 420S till-
verkad av Jerneviken.

I den här maskinen kommer de nya 
Dimacx-segmenten att tillverkas. 
Nedan tillverkning av borrstativ.
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Fakta om 
DIMACX®

Flera varumärken under de senaste åren lanserats 
av tillverkare för att skapa uppmärksamhet och 
profilering av egenproducerade och positionerade 
diamantsegment. Några exempel på kända 
varumärken i Sverige är Arix som tillverkas av 
Shinhan och säljs av Levanto och SDC. Edia 
som tillverkas av Housung och marknadsförs 
av Jerneviken. Zenessis som tillverkas av Ehwa 
Diamonds och marknadsförs av Jack Midhage 
AB. Samtliga dessa tillverkas i Korea. Inom kort 
lanserar Jerneviken ett helt eget varumärke med 
egentillverkade positionerade diamantsegment 
under namnet Dimacx.

Vad är det som är så bra med 
diamantsegment med position-
erade diamanter?
Tillverkaren bestämmer själv diamantens läge i 
segmentet via en förutbestämd matris. Matrisen 
kan varieras oändligt efter tillverkarens eget huvud 
och därmed skapa olika kvalitéer/egenskaper på 
diamantsegmenten Ett positionerat standardseg-
ment består exempelvis av sju lager diamanter 
och åtta lager metallpulver. Diamanterna placeras 
i en matris som har små hål där diamanterna sugs 
upp med vakuum och placeras på segmentdynan.

Även om processen är automatisk är detta 
tidsödande. Det förklarar det högre priset för ett 
sådant segment. Med 15 moment per segment 
kallpressar man maximalt två segment per minut.

Varför väljer Jerneviken att 
tillverka positionerade segment 
själv när det redan finns att köpa 
färdiga?
“Det handlar om att ha full kontroll över kvalitén. Vi 
vill också ligga i framkant när det gäller produktut-
veckling. Utvecklingen på segment har egentligen 
kommit betydligt längre än vad vi ser här i Sverige 
idag. Det finns många olika möjligheter eller mön-
ster på positionerat, både två och tredimensionellt, 
som bevisligen arbetar bättre än vad vi är vana vid. 
Eftersom vi kommer att producera segmenten i vår 
diamantproduktion här hemma inom kort, kan vi 
säkerställa att vi har exakt rätt komposition på sam-
tliga segment som lämnar Jerneviken. Vi behåller 
vår kunskap och slipper sitta i knät på utländska 
tillverkare. Sen är det ju alltid trevligt att kunna ta 
hem tillverkning till Sverige och skapa arbetstillfällen 
efter all utlokalisering som skett de senaste åren”, 
säger Ove Persson på Jerneviken Maskin AB.

Vad vinner betonghåltagaren 
på detta?
“Tid är pengar och livslängd är bonus. Branschen 
tror jag är överens om att skärförmågan kan vara 
upp till 30% bättre och livslängden ökar med 
25-50% på diamantverktyg med positionerade 
diamanter. Alltså kan håltagaren jobba snabbare 
och verktygen blir mer allround än standardverk-
tygen”, säger Ove.

1.  Så här hamnar diamanterna   
  i traditionella segment
2.  Tvådimensionell placering   
  av positionerade diamanter.
3.  Tredimensionell placering av  
  positionerade diamanter.
Det finns oändligt många olika 
möjligheter/mönster på position-
erat. Det här är bara ett exempel.

uppmärksamhet än vad de hittills fått.  Det är mycket högkvalitativa 
produkter och vad man bör beteckna som riktig ingenjörskonst. Bra 
kvalitet rakt igenom och produkter som krånglar väldigt lite. Dessutom 
erbjuder Demcos väggsågar en fantastisk avverkning, är lätta att jobba 
med och väger väldigt lite”, säger Owe.

  HF-väggsågen Cobra från Demco har rönt stora framgångar och 
nu har man precis släppt den större sågen kallad Captor. Owe berättar 
att nya Captor har en s.k. synkronmotor.

  “Förenklat kan man säga att en 18 kW synkronmotor är lika 
stark som en 22 kW asynkronmotor som standardmotorer kallas, och 
så vidare. Jag tycker att den här nya tekniken är ett stort steg framåt 
inom HF-teknologin och Demco är ensamma om den här tekniken. 
Tidigare tillverkades motorerna av Dr Bender men de nya synkrona 
motorerna är resultatet av ett forskningsprojekt mellan ett universitet 
i Schweiz och ABB”, berättar Owe. Hittills har Jerneviken sålt sex nya 
Demco-sågar i Sverige.  

På stark frammarsch
Jerneviken Maskin AB har en stark utvecklingstakt idag. Man omsätter 
omkring 30 Mkr och sysselsätter 13 personer.

“Vi har väldigt god lönsamhet idag och ett starkare produktsor-
timent än någonsin. Jag skulle vilja påstå att vi ligger i topp vad gäller 
lönsamhet i branschen”, säger Owe och sticker ut hakan. Men å andra 
sidan har Owe aldrig varit rädd för att säga som han tycker och är heller 
inte rädd för att hamna i blåsväder för sina åsikter. 

På den tiden han hade fem håltagningsföretag och dessutom drev 
Dimas ihop med Curt Sundqvist fick han ofta höra att han “satt på två 
stolar”. Man kan inte förneka att det ligger något i den kritiken men 
Owe försvarar sig med att de produkter som fanns att köpa i branschen 
inte var tillräckligt bra. “Vad skulle vi göra egentligen? Med de produkter 
som fanns att köpa var vi inte tillräckligt effektiva och det fanns brister 
i säkerheten. Vi som jobbade i Såg & Betongborrning visste hur vi ville 
jobba och då var det bara att tillverka maskiner därefter. Det handlar 
faktiskt om rent sunt förnuft”, säger Owe.

  På personalsidan har det också hänt en hel del inom bolaget. 
Man har nyanställt utesäljare samt produktionspersonal. Utöver 
detta satsar företaget mer i Stockholm och även i Danmark genom 
ett delägt dotterbolag. Den nya utesäljaren i Västsverige är Tomas 
Johansson. Han har tidigare bland annat arbetat för Levanto och är 
väl insatt i håltagningsbranchen. För att möta den ökade efterfrå-
gan av produkter har företaget anställt 20-årige Marcus Dahlberg/
Persson. Marcus arbetar som lärling i diamantproduktionen och 
kommer även att arbeta med stativproduktion och reparationer. I 
Stockholmsregionen säljer sedan 2010 PDM (Pelles Diamant och 
Maskin) Jernevikens produkter.

Jerneviken har dessutom, tillsammans med Bjarne Brandt och 
Jeanette Brandt, etablerat Jerneviken A/S i Köpenhamn. Jeanette och 
Bjarne äger Danmarks största entreprenadföretag inom betonghål-
tagning. Peder Gonst, tidigare Norden chef för Tyrolit, är sedan 1a 
juni 2011 tillsatt som marknadschef på Jerneviken Danmark.

  Oavsett om man är håltagare eller leverantör i Sverige, konkur-
rent som kollega så håller nog de flesta med om att Owe Persson 
redan är en legend inom svensk betonghåltagningsindustri. Han var 
med när branschen var i sin linda och har fortfarande ett till synes 
outtröttligt intresse för att utveckla och förbättra metoderna och 
håltagarens vardag. Något som är viktigt att understryka och som 
varit viktigt för bolagets utveckling är Jerneviken Maskins hängivna 
medarbetare där de flesta arbetat i bolaget under många år. 

www.jerneviken.se

Bakre raden från vänster: Fredrik Foghammar, Göran Shie, Marcus Dahlberg/Persson, Owe Persson och David Persson. 
Mellanraden: Lars Mirenius, Alex Hoang, Kenny Hoang, Eva Dahlberg och Laila Kaplan. Främre raden: Lillemor Lahger och 
Thomas Johansson. Torsten Lindwall och Angelica Svensson saknas på bilden. Bilden nedan med Jernevikens nyrenoverade 
huvudkontor i Hisings-Backa/Göteborg.
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Tel: 031 - 52 01 16 www.jerneviken.se

ca.1 300:-/mån
36 mån leasing

O
B

EL
IX Stativ för stora  

och långa borr
• Starta borrningen 
 med 1,5 m borr
• Extremt stabilt. 
• Borra upp till 
 Ø 800 mm med 
 distans enligt 
 bilden.
• Matarhus i världsklass 
• Rejäl matarpelare  
   i rostfritt stål 
   2000x70x70 mm, 
• Gradborrning
 Nettopris 45 000:-

MATEK AB
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N. Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad

 

I

 

Tel. 0411–555 725

 

I

 

Fax. 0411–555 830

 

I

 

matek@matek.se

 

I

 

www.matek.se

Hydraulhammare RX

Sågar även gjutjärn, segjärn och PVC rör !

ICS

 

Betongkedjesågar, oavsett om det gäller att ta upp en liten öppning eller 
såga ner en hel vägg. Djuriska krafter, perfekta snitt och oöverträffad prestanda! 
Raka hörn utan överkapning sparar tid och därmed pengar!

Diamantklingor och Kärnborr
för håltagning i alla material 

Rivning och krosstång serie RVMejslar för hydraulhammare



Den gamla skorstenen vid Blekingesjukhuset i Karlshamn ligger precis 
intill E22:an och är lätt att hitta. Det är en försommardag i april med 
en temperatur strax under 20-strecket. Iklädd solglasögon ”som går 
runt hörnet” in mot tinningen svänger jag in på sjukhusets baksida 
för att hitta en P-plats. Det är ont om den varan. Matti Karlsson, 
chef för Näsums Betonghåltagning, ser min ankomst och vinkar in 
mig till en plats innanför byggstaketet. “Vi började rivningen i går, 
måndag, säger han, men ställningsbyggarna var här redan för en 
och en halv vecka sedan”.

50 meter hög
Skorstenen användes för den panncentral som tidigare användes för 
uppvärmning av hela sjukhuset, i dag ersatt av fjärrvärme. Skorstenen 
står tätt intill andra byggnader, inte minst ett hus 
med sängliggande sjuka och skadade människor, 
varför sprängning är utesluten. Höjdrivning med 
hjälp av grävmaskin med lång bom och kross/
sax var också utesluten. Det handlar om en 50 m 
hög glidformsgjuten betongkonstruktion med fyra 
tegelklädda kanaler. Glidformsgjutning innebär att 
betongen platsgjutits i ett enda stycke och således 
inte om fabrikstillverkade sektioner som sedan 
byggts ihop.

Teglet har under skorstenens 50-åriga liv blivit 
starkt förorenat av sot och avgaser och klassas 
som miljöfarligt, vilket kräver särskild omsorg när det skall rivas och 
deponeras. Deponeringsavgiften är 10 gånger så hög som för icke-
miljöfarliga tegelrester.

PEAB uppdragsgivare
“Vi fick ordern av PEAB och räknar med 4-5 veckor för att genom-
föra vår del av rivningsprojektet”, säger Matti Karlsson, Näsums 
Betonghåltagning AB. Näsum fick totalentreprenaden för rivningen 
av skorstenen inklusive logistiken med borttransport och deponering. 
“Såvitt jag förstår hade vi inte det lägsta anbudet, men PEAB fick 
förtroende för vår plan för arbetsgång och säkerhet. Det handlar inte 
alltid om prisnivån utan om uppdragsgivarens kostnad på kort och 
lång sikt för de olika alternativ som offereras och där hävdade vi oss 
bra”, säger Matti förnöjt.

Arbetsmetod med sågade sektioner
Självklart kan ingen hantera en så stor klump i ett enda stycke som 
detta jobb handlar om. Vid rivningen måste skorstenen delas in i 
hanteringsbara moduler. Först måste den tegelrensas. Tegelbekläd-
naden i rökkanalerna sitter i vissa fall ganska löst. Man lösgör allt 
tegel ordentligt och släpper helt enkelt ner det i kanalerna. Ur ren 
rivningssynpunkt hade stålrörskanaler varit betydligt enklare än 
tegelinklädnad.

Efter tegelrensningen görs horisontella snitt med en elektrisk 
väggsåg typ WS440 från Husqvarna. “Väggsågen är väldigt smidig 
att arbeta med då man slipper kladdet med hydraulik på höga höjder 
eller andra knepiga platser. Vi köpte en väggsåg som vi använder 
men har en ouppackad i sitt transportemballage i reserv ifall något 

oförutsett skulle hända. En sådan redundans krävs om projektets 
ekonomi inte skall skjutas i sank vid ett eventuellt haveri”, säger 
Matti. Den ouppackade sågen är Husqvarnas egendom tills Näsums 
eventuellt bryter emballaget. “Vi uppskattar Husqvarnas fina upp-
backning”, tillägger Matti. Artikelförfattaren, som utan hörselskydd 
hissades upp i en mankorg till skorstenens krön för fotografering, kan 
intyga att den vätskekylda sågen är förbluffande tystgående tack vare 
ljuddämpande sågklingor.

De sågade sektionerna är ca 2-2,5 m höga vilket ger en vikt 
av 5-9 ton per sektion, utan tegel.  Toppsektionen med skorstenens 
krona vägde 9 ton medan den därpå följande sektionen vägde 5 ton.

Under rivningens inledande skede står en, från TP Kranar, inhyrd 
180 ton Grove mobilkran beredd för alla lyft. Kranen står alldeles 
intill skorstenen med en bomlängd på ca 70 m. Den kan arbeta 
med bommen nära nog i mittläget, nästintill vertikalt. Det gör att 
kranen klarar ca 16 t trots den ansenliga bomlängden, vilket ger en 
betryggande säkerhetsmarginal. Det vill till att jobbet är välplanerat 
och löper som det skall, för kranen kostar många sköna tusenlappar 
per dygn. Efterhand som höjden minskar kan mindre och billigare 
mobilkranar användas.

Södra Cell/Mörrums bruk
Några kilometer bort ligger Södra Cells massabruk i Mörrum. Näsum 
Betonghåltagning har ständigt pågående rivningsprojekt för Södra 
Cell i såväl Mörrum som i Värö i Halland. Vid vårt besök jobbade Mat-
tis folk med rivning av ett hus, ”bunkern”, inuti en fabriksbyggnad. 

Näsums Betonghåltagning

Kvalificerad aktör 
i Sydsverige
När företaget Nä-
sums Betonghåltag-
ning skulle plocka 
ner en 50 hög skor-
sten i betong och te-
gel vid Blekingesjuk-
huset i Karlshamn 
fanns PDs utsände 
på plats. En ganska 
spektakulär rivning 
där håltagningsut-
rustning i kombina-
tion med bland annat 
rivningsrobotar an-
vändes.

David Ehrenstråle text & bild

Matti Karlsson, Näsums Betonghåltagning, framför den 
50 m höga panncentralskorstenen i Karlshamn. Närheten 
till intilliggande byggnader och sjukhusmiljön gör att 
den glidformsgjutna konstruktionen får sågas i sektioner 
som lyfts ner en och en. Sprängning och höjdrivning var 
uteslutna p.g.a. risker och buller.

60    Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2011



Platsen skall efter rivning omvandlas till ett plant golv för cisterner och 
liknande. Bunkerns materialinnehåll beräknades till ca 300 ton som 
skall rivas och borttransporteras. Huset upptar en area av omkring 
20x20 m och demoleras med hjälp av en elektrisk väggsåg från 
Husqvarna och en Brokk rivningsrobot BM 110. Kravet är förstås att 
pågående produktion på bruket inte får störas.

Näsum sågar loss väggsektioner som väger omkring 3-4 ton. 
Dessa hissas ner på en låglastande trailer på markplanet tre våningar 
ner med hjälp av fabrikens travers. Sektionerna transporteras sedan 
bort till deponi. Tidsåtgången beräknas till fem veckor. Ett vanligt 
arbete både i Mörrum och Värö är rensning av mesaugnar. Detta är 
långa roterugnar för återvinning av kemikalier inom massafabriker 
baserade på sulfat. Mesa kallas det slam av kalciumkarbonat som 
bildas vid kausticering av grönlut.

För att effektivisera förbränningen av mesaugnarna har Södra 
börjat göra utrymmet i ugnen runt brännaren trängre. Näsums Brokk 
110 har då visat sig vara för stor varför en rivningsrobot från Husqvarna 
typ DXR 140 anskaffats som kan gå iland med uppgiften att rensa 
mesaugnarna. Maskinen är fjärrmanövrerad av operatören, har en 
bredd som tillåter passage genom normala dörrposter och en vikt av 
knappt 1000 kg. Redskapet kan roteras 360 grader och belysningen 
baseras på LED-teknik. Vid tidpunkten för vårt besök stod Husqvar-
naroboten på ett lastbilsflak inför transport. Vi noterade de kompakta 
dimensionerna i transportläge.

Mattis filosofi
Mattis målsättning är att kunden skall bli hjälpt 2 dagar sedan avtal 

Rälsen är på plats för den elektriska väggsågen är av typ Husqvarna WS 440 HF. Operatören Ro-
land Itkonen styr sågen med en fjärrkontroll via radio. Ljuddämpande sågklinga gör sågen väldigt 
tystgående, en klar fördel för personalens arbetsmiljö samt vid arbete på ett sjukhusområde eller i 
andra känsliga miljöer.

Varje lösgjord sektion väger ca 3-4 ton.
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Fakta: Näsum Betonghåltagning
Huvudinriktning invändig håltagning & rivning
Omsättning 2010 17 M kr
Anställda  13 personer
VD/ägare  Matti Karlsson
Grundat  1994
Hemsida  www.nasumbetonghaltagning.se

Fakta: Rivningen vid Blekingesjukhuset i Karlshamn
Kund  PEAB
Skorsten  50 m hög med 4 kanaler
Material  glidformsgjuten betong 
  med tegelklädda kanaler
Ålder  50 årToppsektionen med sotningsplattform, krona och de fyra rökgaska-

nalerna. Denna del väger omkring 9 ton.

Bunkern upptog en area av ungefär 20x20 m och skall 
omvandlas till ett plant golv med plats för cisterner.

Den elektriska väggsågen körde tillfälligt fast när vikten från hela den väggsektion som skulle 
sågas ut klämde sågklingan. Problemet löstes genom islagning av kilar som avlastade sågklingan.

En Brokk BM110 användes för att väggar och fundament i “Bunkern”.

På flaket står rivningsroboten från Husqvarna på väg till 
Södra Cell/Mörrums bruk för rensning av en mesaugn. 
Roboten är kompakt och smidig och väl lämpad för trånga 
utrymmen.
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slutits. Han kör kontoret ensam. Mobilen är på klockan 6 till 16, där-
emellan är den avstängd. Direkt efter klockan 16 vidtar planeringen 
för de närmast kommande arbetena. Man vet ju med demolering 
aldrig riktigt hur jobben går. Efter 16 ringer han till sitt folk på de olika 
platserna för att orientera sig och planera de kommande arbetena. 
En större offert kan ta ett par veckor att förbereda.

2010 blev ett riktigt bra år och 2011 ser hittills lika bra ut. Just 
nu förbereds en utbyggnad av företaget med 400 m2 för att samla all 
utrustning på en plats, i dag har man tyngre utrustning på ett ställe 
och allt annat på ett annat.

När han startade eget företag 1994 hade Matti 10 års erfarenhet 
som håltagare, men hade också kört grävare ett antal år. Han började 
med 3 anställda och en delägare. Matti tog över kompanjonens aktier 
hösten 2010 och är sedan ensamägare av bolaget.

Företaget har i dag 13 anställda. Varje anställd har en egen 
servicebil med det mesta av den utrustning som kan behövas ombord. 
Matti köper gärna maskiner som underlättar de anställdas arbete. 
Det har både personalen och jag igen, säger Matti. Ett normalår är 
sjukfrånvaron 70-100 timmar i företaget. I viss mån beror det nog 
på medelåldern som är 30-35 år.

“När jag kommer hem kopplar jag helst av genom att bygga 
och snickra en stund. Det får mig att riktigt koppla av”, avslutar 
Matti Karlsson.



Fredheim Maskin AS

Sorterar sprängsten, jord, grus, krossad sten, fi nsortering och återvinning.

Den enda på marknaden medvariabla hydralikpumpar/lastkännande hydralik.

NYHNYHET

Marknadsledande i Skandinavien.

275 sålda sorteringsverk

sedan lanseringen 2006.

Håkan Björk 070-527 44 16 hakan@fredheim-maskin.se
Niklas Rickan 070-257 49 80 niklas@fredheim-maskin.se

Demo/hyrmaskiner säljes
-10 Keestrack nya modeller i lager

-10 Keestrack Käftkross



För andra året i rad 

bjöd Swecon och 

Sandvik in till ett 

samarrangemang 

med visning av ma-

skiner i praktisk 

drift. Ett tema var: 

”Från demolering till 

väg”. Det fanns en 

hel del teknik för de-

molering, rivning och 

uthyrning och tid-

ningen Professionell 

Demolering fanns på 

plats.

Evenemanget ägde rum i Eskilstuna på Volvo Customer Centre, en 
välkänd plats för branschfolk. Swecon Anläggningsmaskiner AB 
visade valda delar av Volvo Construction Equipments program av 
grävare, lastare och dumprar. Åtskilliga av dem med dieselmotorer 
enligt EU:s miljökrav i steg 3B, motsvarande USA:s Tier 4 Interim. 
Det är ingen litet arbete som motortillverkare som Volvo givit sig i 
kast med. Att maskinen har den nya typen av renad motor framgår 
av typbeteckningen. Slutar den med bokstaven ”G” för lastare, 
”D” för grävare och ”F” för dumprar har maskinen en motor enligt 
EU:s/USA:s nya miljöregler. Infasning av de nya motorerna och 
utfasningen av de gamla pågår för fullt.

Sandvik Mining & Construction Sverige AB å sin sida visade 
mobila krossverk med slag-, käft- och konkross, ett par mobila 
siktverk, utöver åtskilliga hydraulhammare och en betongsax. 
Dessutom visades funktionsprincipen för en ny skutspräckare, en 
konkurrent till snigeldynamiten. Sandvik själva framhöll att det 
nya slagkrossverket QI240 är byggt för demoleringsföretagens 
krav och önskemål. Det handlar om ett renodlat krossverk, med 
avskiljning av finmaterial och möjlighet att separera magnetiskt 
material. Den kund som behöver uppdelning i önskade fraktioner 
kan docka ett av Sandviks mobila siktverk till den mobila krossen.

Miljövänligare dieselmotorer
Peter Bäck, produktspecialist på Swecon, vid sidan av Volvos 
dieselmotor P11, en 11 literspjäs som med effektiv insprutning, 
filter, efterförbränning av avgaser, katalysatorrening och andra 
moderniteter har gjorts betydligt miljövänligare. Motorn släpper nu 
ut 90 % färre partiklar än tidigare och 50 % mindre NOx. Motorn 
ger dessutom 20 % mer effekt och vrid. Den högra bilden visar 
motorns partikelfilter.

Att rena stora dieselmotorer där varje motorfamilj består av 
flera modeller är ett gigantiskt arbete. De krav som trädde i kraft 
den 1 januari 2011 och de som träder i kraft vid det kommande 
årsskiftet skärps ytterligare när steg 4A och 4B kommer om ca tre 
år. Påknuffade av myndigheternas krav jobbar motortillverkarna 
intensivt med att rena sina motorer.

I en stor koncern kan tekniken för miljöanpassningen utvecklas 
av ett dedikerat team av specialister som gör grundjobbet så att 
det åtgärdade motorprogrammet kan ställas till förfogande för 

Från “demolering” till väg

David Ehrenstråle, text & foto

företagets olika affärsområden och specialanpassas där.
En mängd innovationer gör att Volvos dieselmotorer V-ACT 

möter lagkraven och ger förbättrad förbränningseffektivitet, 
minskade utsläpp och bättre prestanda.

Avgaserna kyls och återcirkuleras (EGR), mängden syre i 
förbränningsrummet minskar och sänker högsta förbränningstem-
peraturen. Resultatet blir att kväveoxiderna, NOx, minskar. Till detta 
har lagts ett dieselpartikelfilter (DFP). Filtret fångar partiklar som 
bränns bort vid en temperatur av 650 grader var tionde drifttimma 
med hjälp av en brännare. Systemet är automatiskt och fungerar 
vid all typ av körning och i alla miljöer.

Swecon visade nyheter inom segmenten för lastmaskiner, 
grävare och dumprar. Maskiner med de nya renare motorerna har 
ibland litet extra plats under huven för att ge plats för den nya 
kringutrustningen.

Mobilt slagkrossverk för demolering
Är råmaterialklumparna under 600 mm i storlek kan de problem-
fritt lastas i matartråget på Sandviks nya mobila krossverk för 
demoleringsmaterial och sönderdelas. För att underlätta flytt är 
verket med sina 39,4 t jämförelsevis lätt. Transportdimensionerna 
är 14,5 (l) x 2,5 (b) x 3,4 (h) m.

Intagsöppningen hos slagkrossen i Sandviks nya mobila kross-
verk, QI240, mäter 992 x 670 mm och klarar råmaterialstycken på 
uppemot 600 mm. Matartråget rymmer 3,6 m3. Innan materialet 
når krossen sorteras finmaterialet från av en skalperingssikt för 
att krossen inte i onödan skall belastas och slitas. Med hjälp av 
en magnet kan magnetiska metaller avskiljas efter krossning. Om 
fraktionsuppdelning eftersträvas, kan det bandgående verket kom-
bineras med lämpligt siktverk. Ett exempel på ett sådant siktverk 
kan vara Sandvik QA450, med tredäckat sikt.

Andra nyheter från Sandvik var en serie hydraulhammare 
kallade ”Basic Line”. Dessa kompletterar företagets ”Professionell 
Line”. Den nya serien använder mindre påkostade konstruktionslös-
ningar vilket gör dem lämpade för den användare som då och då 
kan behöva komplettera med en servicehammare. Serien omfattar 
för närvarande fyra storlekar. En ljuddämpning underlättar insats 
i tätbebyggt område.

En ny skutspräckare kallad DE120 visades i form av en video 

under eventet. Spräckaren använder en hydraulisk så kallad Darda. 
Detta är ett spräckverktyg i form av en kil. Spräckningen går till 
så att maskinen först borrar ett hål i skutet. I hålet förs en hylsa 
med längsgående slitsar i sidorna ned. Kilen pressas hydrauliskt 
ned i hylsan, som expanderar utmed slitsarna och spräcker skutet. 

Sandvik sortergrip BG2010 och hy-
draulhammare BR2155 är goda tillbe-
hör till grävaren på rivningsplatsen.
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Från “demolering” till väg

Vi är en verksamhet som  specialiserar oss på arbetsuppdrag inom

Rivning - Demontering - Krossning - Asbestsanering

”Vi vill uppfylla våra kunders förväntningar genom att erbjuda en pålitlig och miljömedveten
a�ärspartner där vi kan leverera tillväxt och skapa win-win situationer. 
Vår målsättning är att skapa långsiktiga kundrelationer för framtiden”

Verkställande Direktör, Karsten Rasmussen

NKR Demolition Sweden AB - Kontorsgatan 2 - S-260 39 Hasslarp
Tel +46 (0) 42 1220 41 - Fax +46 (0) 42 1227 41

www.nkr-as.dk
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Verkställande Direktör, Karsten Rasmussen

NKR Demolition Sweden AB - Kontorsgatan 2 - S-260 39 Hasslarp
Tel +46 (0) 42 1220 41 - Fax +46 (0) 42 1227 41

www.nkr-as.dk
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www.nkr-rivning.se

“Vi ser betydligt mer optimistiskt på tillvaron än vad morgontidningens dystra 
krigsrubriker vill få oss till”, säger Christer Söderberg (t.v.), vd på Swecon Anläg-
gningsmaskiner. Han utnyttjade demonstrationen till att presentera nya maskiner. 
Det var dessutom ett gyllene tillfälle för företagets nye marknadschef, Magnus 
Halvarsson (t.h.) att möta kunder och andra branschföreträdare.

Peter Bäck, produktspecialist på Swe-
con, vid sidan av Volvos dieselmotor 
P11, en 11 literspjäs som med effektiv 
insprutning, filter, efterförbränning av 
avgaser, katalysatorrening och andra 
moderniteter har gjorts betydligt 
miljövänligare. Motorn släpper nu ut 
90 % färre partiklar än tidigare och 50 
% mindre NOx. Motorn ger dessutom 
20 % mer effekt och vrid. Den högra 
bilden visar motorns partikelfilter.

Slutligen visades en sortergrip och hydraulhammare för demolering.
Vid behov av fraktionsuppdelning av krossat rivningsmaterial 

kan slagkrossverket kompletteras med ett mobilt siktverk. Här 
Sandvik QA450 med tredäckad sikt.

www.volvoce.se
www.sandvik.se

Vi har en hel del 
intressant att erb-

juda demolerings- och 
uthyrningsmarknaden 

påpekade Jörgen 
Crilén, segmentschef 
för Bygg- och anläg-
gning inom Sandvik 

Mining and Construc-
tion Sverige AB.

Volvos bandgrävare EC360C hade high-reachbom med en 
hydraulisk demoleringshammare BR2577 från Sandvik. 
Kombinationen ger en mycket stor räckvidd.

Hjullastaren Volvo L220G är ett exempel på en maskin som utrustats med den 
nya generationen av miljöklassade motorer.

Webbutik för reservdelar
Swecons nya webbutik för reservdelar till Volvo anläggningsmaskiner 
lanserades under demodagarna i oktober.

”Swecon online” kallas den nya webbutiken för reservdelar som 
Swecon drog i gång i oktober. Med ett lösenord kan kunderna via 
digitala reservdelskataloger göra sina beställningar på nätet och 
hämta de beställda artiklarna hos Swecon, företagets kontraktsverk-
städer eller få dem skickade. Betalning mot faktura eller betalkort. 
Som alltid med eHandelslösningar är webbutiken alltid öppen.
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Två värdefulla branschmän har gått ur tiden
Det är med stor sorg i hjärtat vi måste meddela att två för 

branschen väldigt betydelsefulla personer har lämnat jor-

delivet. Det handlar om Bror Österman och Mats Johansson, 

två härliga människor som satt en enorm prägel på den 

svenska byggindustrin och i synnerhet håltagningsbran-

schen. Gunnar Landborg, som kände dom båda väl, delar 

här med sig av sina tankar och känslor. 

Bror Österman
En av håltagningsbranschens mest betydande personer, Bror Österman har 

lämnat oss i stor saknad. Bror avled den 20 februari i en ålder av 85 år. 

Han var rörmokaren som blev håltagare och sedan tillverkare. I slutet av 

1960-talet startade bror Hålmetoder. Han var den person som gjorde en 

ny och okänd bransch känd genom sitt initiativ att ta kontakt med polisen 

vid Norrmalmstorgsdramat augusti 1973. 

Det var Hålmetoder som skötte 

första delen av borrningen som polisen 

sedan slutförde med Bror som instruktör. 

Man kan väl säga att Bror är en av de 

få ärliga personer som fått sitt verktyg 

(borrkronan) utställt på Polismuseet. 

Strax efter Norrmalmsdramat såldes Hål-

metoder till Stabilator. Efter försäljningen 

startade han Ess-Diam, ett företag som i 

början enbart tillverkade diamantborrkro-

nor. Genom samarbete med Dimas, som 

var maskintillverkare, hade Ess-Diam ett 

komplett utbud för håltagare. Då Dimas 

själva började tillverka borrkronor köpte 

Ess-Diam företaget Elen som tillverkade 

maskinutrustningar. Samtidigt inleddes 

ett samarbete med Olssons Diamantverktyg på klingsidan. I början av 

1980-talet började man tillverka egna klingor. 1985 då Bror fyllde 60 år 

sålde han Ess-Diam och bildade ett nytt företag Bror Österman AB som 

ägnade sig åt att färdigställa Zorron (svärdsågen) och marknadsföra den.

Bland Brors uppfinningar kan nämnas: Hårdmetallborr för tegel 

och träborrning. Baksugen för att suga vatten och damm upp genom 

borrkronan. Vattenuppsamlaren för takborrning. Zorron (svärdsågen). 

Vad många inte vet är att Bror även var med och tog fram den första 

hydraulsågen i slutet på 1970-talet. Dessutom var det Bror tillsammans 

med Mats Johansson tog fram klingorna till det som senare blev ringsågen.

Branschens stamträd
Jag brukar hävda att håltagningsbranschen har två stamträd när det gäller 

oss entreprenörer. Den ena är Terratest som ägdes av Atlas Copco och 

den andra är Bror Österman genom Hålmetoder och Ess-Borr. Många av 

dagens entreprenörer har fått sin utbildning i Hålmetoder eller fått hjälp, 

stöttning och coachning av Bror som ägare till Ess-Diam. Många av oss 

äldre företag som startades på 1970 och 1980-talet har haft Bror som 

mentor t.ex. av de som fortfarande finns kvar: Södertälje Borrteknik, Disab 

Håltagning AB, Diamantteknik, PP-såg och Borr samt SHC.

Bror var den stora gentlemannen som alla kände. Jag träffar många 

utanför håltagningen och när jag nämner att jag är håltagare kommer 

många gånger frågan ”känner du Bror Österman?”. Han var omtyckt av 

alla och jag aldrig hört Bror säga ett ont ord om någon person utan mer 

tvärtom. Det hårdaste ord jag hört om någon är att han blivit besviken 

på den personen.

Han engagerade sig i våra familjeförhållanden, vad våra familjemed-

lemmar hette, kom alltid ihåg födelsedagar, bjöd in oss på luciakaffe på 

firman, ställde upp och gjorde specialborr när så behövdes. Han var vår 

stora mentor ett och enormt stöd för oss. Det var så att man nästan kände 

honom som en andra far när man var ung och nystartad som håltagare. 

Bror var den som alltid ställde upp. Jag minns särskilt en fredag när jag 

var ute och golvsågade. Vid 22:00-tiden gick sågen sönder. Då ringde 

jag hem till Bror och bad om råd. Den lösningen som blev var att han tog 

en taxi till Ess-Diam (hade tagit en whisky) och lånade ut en såg så att jag 

kunde slutföra jobbet på natten till lördag. Det utan att det inte kostade mer 

än dagshyra. Brors motivering var att du är min kund och om jag tappar 

kunder säljer jag mindre. En mycket dålig förklaring för en enorm uppoffring.

Stor saknad
Bror lämnar en underbar, snäll och trevlig hustru Lillan (Ingrid). Även 

hon har fått stå ut med oss original till håltagare, men framförallt haft 

överseende med att vi har kunnat nå Bror på de mest opassande tider. 

Bror var den stora entusiasten som ägnade en stor tid på sina uppfin-

ningar och att stötta oss håltagare, men jag tror inte att det varit möjligt 

utan stöd och överseende av Lillian. Vi är många som har Bror att tacka 

för våra framgångar och som kommer att sakna honom. En vän, mentor 

och gentleman har lämnat oss. Personligen känner jag som den person 

som sent på kvällen ska ta tåget hem och kommer upp på perrongen, där 

det är folktomt, tittar på tidtabellen och konstaterar att sista tåget har gått.  

Mats Johansson
Mats Johansson dog den 3 augusti i år. Han var född 1943 och var 

därför endast 68 år vid sin bortgång. Mats är en av de största uppfinnarna 

i våran bransch.

Men han började sin bana i Värmland med att bygga upp ett större 

entreprenadföretag med grävmaskiner. När det var en av Värmlands största, 

sålde han det och ägnade sina krafter åt att bygga en egen villa. När han fick 

reda på att kommunen hade problem med sitt renhållningsbolag tog han 

över det i privat regi och drev upp det till lönsamhet för att sedan avyttra det.

1981 var han över i Canada och kom i kontakt med en katastrofsåg 

där matningen av klingan satt i ytterkant av klingan. Han tog kontakt med 

Bror Österman när han kom hem för att se om det gick att använde den 

i håltagningsbranchen. Bror och Mats experimenterade med klingor och 

segment till den såg han hade med sig från Canada. Då de behövde någon 

som provade deras resultat i verkligheten kom 

jag in i bilden. Vi provade sågen i lättbetong 

och tegel i början då kylningen av klingorna var 

ett av de stora problemen. När vi senare körde 

klingorna och sågen i betong sprack bladen. 

Men Mats och Bror trodde på iden och att det 

fanns en framtid för sågen. Så Mats köpte loss 

patenten och fortsatte utveckla den och klingan. 

Vilket han även tog patent på.  Året efter hade 

jag starthäst på V65 i Karlstad och då fick jag 

äran att hämta gjutformen till MJ-sågen, som 

den döptes till, och då gick den i serieproduktion.

Några år senare köpte Electrolux patenten 

av Mats och döpte den till Ringsågen och lät 

den ingå i Partners sortiment. Sågen blev en 

framgång vilket gjorde att behovet av klingor blev stort och det var anled-

ningen till att Electrolux köpte Dimas. Det ena gav det andra men man kan 

lugnt påstå att Mats är den indirekta anledningen till att Husqvarna i dag är 

en av värden största leverantörerna inom håltagningen. Ganska omgående 

efter försäljningen av MJ-sågen köpte han Karlstad Diamant som var en 

liten leverantör av diamantverktyg.  Mats döpte om bolaget till Diaglobe. 

Mats har alltid haft förmågan att binda till sig duktiga medarbetare, varför 

Diaglob växte till en av Sveriges största  leverantörer av diamantverktyg. 

1997 köpte Tyrolit företaget och tog över personal och lokaler för att få 

en större andel av den svenska marknaden.    

Vi var väl många som trodde att Mats nu skulle ta det lite lugnare och 

att hans kontakt med branschen bara skulle ske på mässor. Men varje 

gång jag träffade Mats i Göteborg fick jag följa med till en verkstad som 

han hyrde in sig i och han presenterade den ena galna iden efter den 

andra. En gång jag var nere sa han att nu hade han något stort på gång en 

såg med småklingor som kunde såga 25 cm. Men den ville han inte visa 

förrän den var klar och patenten var godkänd. Jag såg den senare i Zürich 

april 2005 där den presenterades på deras håltagningsskola. Det var två 

klingor som satt utvändigt om en arm och därigenom kunde komma långt 

in om man bröt mellan biten.  Electrolux köpte uppfinningen för produktion 

och lanserades i Partners namn.  Samarbetet med Electrolux, nuvarande 

Husqvarna, fortsatte och den sista stora uppfinningen är dammupptagaren 

till Husqvarnas handsåg K3000vac som nu har lanserats i höst. Ytterligare 

en uppfinning som kullkastar alla tidigare handhavande och gör behovet 

av att ha vatten som binder dammet onödigt. 

Mats liv kantades av hjärtproblem. Hans första hjärtinfarkt inträffade 

redan 1989 då han var 46 år gammal. Han hade ytterligare ett flertal 

under årens lopp och även en del operationer. Läkarna varnade honom 

för att om han inte tog det lugnt skulle det sluta med en förtidig död. Mats 

svar var om jag inte får leva mitt liv varför ska jag då leva. Mats älskade 

att skapa och förverkliga sina idéer. Var det inte en uppfinning som var 

på gång var det ett husbygge. Det som allt annat skulle ske med gediget 

arbete och ingen långbänk. Jag minns när dottern för åtta år sen köpte 

villa i Åkersberga. Då tog han med en snickare och byggde om huset på 

tre veckor. De körde från sju på morgonen till minst tio på kvällen. Jag tror 

inte det vore något som läkaren rekommenderar någon med svagt hjärta. 

Han byggde eller byggde om egna fastigheter under dom sista åren och 

jag tror inte han var den som tog det lugnt.

Mats var nog som många entreprenörer som hela tiden hittar nya 

trappor ett besegra. Ett trappsteg i taget utan att stanna upp och vila. När 

man hör de säga att de ska ta det lugnare brukar det betyda att de ska 

minska arbetstiden till vad normala människor jobbar. Forskarna kommer 

säkert att hitta en bokstav i alfabetet för den typ av människor som Mats 

representerade.

Branshen kan glädjas åt de uppfinningar som han tillfört oss. Det är få 

människor som har idéer och som orkar påbörja och slutföra dom. Från ide 

till produkt, genom patent, tillverkning och lansering. De som inte försökt 

vet inte vilket enormt arbete och tålamod som ligger bakom. Mats var en 

som levde för sina idéer, förverkligade dom och såg oss entreprenörer 

använda dem. Vi behöver kreativa människor som gör att utvecklingen går 

framåt. Mats var en av dom i varan bransch.

Peter Hynell på Hynell Patentjänst skrev i ett brev 

till familjen efter Mats död: “Mats död är inte bara en 

förlust av en fantastisk medmänniska utan också en 

förlust av en fantastisk kreatör. Mats var en person 

med ovanligt många kompetenser och kvalitéer. 

Hans obändiga vilja, hans intellektuella skärpa, hans 

klokhet, hans målmedvetenhet och hans energi gjorde 

honom till en av de mest framgångsrika uppfinnare 

jag lärt känna. I mina ögon är hans bedrifter som 

uppfinnare i en klass för sig, eftersom han inte bara 

besatt förmågan att uppfinna utan även, förmågan 

att utveckla en uppfinning till en brukbar, kommersiell 

produkt, somt klokheten att kunna finna och samverka 

med rätt parter.” 

Håkan Larsson utryckte i sitt tal efterbegravningen hur mycket Mats 

och hans uppfinningar betytt för Husqvarnas utveckling. Stora ord från 

proffs vilka bara förstärker vårt intryck av Mats.

Det är med stor saknad som jag fick budet om Mats frånfälle. Mina 

tankar går till hans barn och anhöriga som mist honom. Jag har nu haft 

tre vänner som betytt mycket för branschen på sitt sätt: Mats, Bror och 

Kjell som lämnat jordelivet.

Det de haft gemensamt är att de haft kvar sin nyfikenhet. Fortfarande 

varit aktiva på sitt sätt. Men helt plötsligt har någon stängt av strömbrytaren. 

Det är hårt men jag tror att på det sätt de levde genom att hela tiden vara 

aktiv, följt med vad som hänt. Så är det nog så här dom själva ville sluta. 

Tänk den hemska tanke om deras livsveke brunnit upp och att någon 

förlängt den med något halvfabrikat. Det hade inte varit värdigt dem. 
Tack Mats vad du åstadkommit. 
Tack för alla långa samtal genom åren.
Tack för din ödmjukhet som gjorde dig alltid omtyckt.
Tack för allt du tillfört oss.

En hel bransch saknar dig.

Med stor saknad 

Gunnar Landborg

 
   
        

 

Bror Österman.

Mats Johansson.
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Tre nya hammare
       som ger trefalt tillbaka
Tre nya hammarmodeller; tre nummer; flera fördelar.

De senaste tillskotten i Sandviks serie mindre hydraulham-

mare - BR555, BR777 och BR999 - levererar trefalt med 

sin anpassbarhet, pålitlighet och prestanda. Ett perfekt val 

för servicearbeten i ditt anläggningsuppdrag.

Maximal anpassbarhet med bärare och flexibel installation. 

Utrustade med CBE (Constant Blow Energy) för konstant 

slagenergi i varje slag. Färre delar ger enklare underhåll.

S andvik Mining and ConStruCtion Sverige aB, 

811 81 Sandviken, tel 026-26 20 00.

mc .sandv ik .com

Ring för mer information:  
Rolf Olsson 070-622 03 23  

Rolf Pettersson 070-595 57 37

Modell  BR555  BR777 BR999  
arbetsvikt (kg)  275  370 505 

Spettdiameter (mm) 72  80  90 

Minigrävare vikt (ton)  3.4-8.0 4.6-9.0 7.0-12.5

kompaktmaskin vikt (ton) 1.9-3.6 2.6-5.0 4.0-7.0 

BAVS. SCOP AB • Box 786
SE-191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46
Fax: 08-585 700 47

Porto 
betalt


