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Bäste läsare
Tidningen Professionell Demolering ägs som bekant av 
förlaget S.C.O.P. AB som även publicerar tidningarna 
PDi Magazine, Svensk Rental Tidning och genom ett 
systerbolag Professional Demoltion Americas. Under 
året har vi tagit en helhetsgrepp om hur vi profilerar 
oss via sociala medier och på internet i allmänhet. 
Att synas och marknadsföra sig digitalt börjar att bli 
allt viktigare. Information sprids mycket snabbare via 
nätet, smartphones, läsplattor och laptops än via ett 
tryckt media. I vår bransch ställer vi oss ofta frågan 
hur länge kommer tryckt media, det vill säga tidningar 
och magasin med mera, att överleva?

I nuläget tror jag att de flesta av våra läsare upp-
skattar att fortsatt ha en tidning att hålla och bläddra i. 
Jag brukar säga att det är i fikarummet som man hittar 
våra utgåvor. De generationer som läser Professionell 
Demolering idag är vana tryckt media. Men redan 
idag börjar andra mediakanaler att successivt ta över 
eller i alla fall bli allt vanligare. Informationsflödet är 
betydligt mycket snabbare idag och med det även 
besluten. Att vänta på att en tidning skall tryckas och 
distribueras med vanlig postgång kan ibland innebära 
att “tåget har gått” så att säga.

Mina barn är 20 och 22 år gamla och har växt upp 
med dataspel, internet, social medier, smartphones 
och allt vad det heter. De har lärt sig att ta åt sig och 
behandla information mycket snabbare än en trög 
hjärna född på 1960-talet. Trots detta står de lite grann 

med ena foten i det trycka mediats dike men med 
största delen av kroppen i den digitala världen. Under 
deras verksamma livstid kommer nog tryckt media att 
överleva men så sakteliga föra en allt mera tynande 
tillvaro. Men vad händer sen. Kommer mina barnbarn 
eller barnbarnsbarn att ha samma intresse att ta till 
sig information som tryckts på ett papper? Ja tror inte 
det. Och det handlar inte så mycket om själva mediet i 
sig utan hur man tillgodogör och hämtar information. 

På Facebook är jag medlem av några grupper för 
håltagare. Intresset för den här typen av information 
var närmast lavinartad när grupperna drogs igång. 
Sammantaget har grupperna över 6000 medlemmar 
och medlemsantalet stiger snabbt. Bara den svenska 
håltagargruppen har över 1600 medlemmar. Diskus-
sionerna är livliga och information och erfarenheter 
utbyts flitigt. Här är informationsspridningen omedel-
bar och ofta likaså reaktionen. Dock kan nyhetsflödet 
bli lite för stort ibland så det är viktigt att sovra. Men 
tveklöst är bästa sättet att nå marknaden genom 
digitala medier.

Det är just därför som SCOP AB med våra tidningar 
nu stärker vår digitala närvaro. Vi har uppdaterat samt-
liga vår hemsidor och varje tidning har fått en egen 
adress, det vill säga www.professionelldemolering.
se, www.svenskrental.se och våra internationella tid-
ning ligger kvar på www.pdworld.com. Idag är våra 
hemsidor mera levande verktyg än tidigare. De upp-
dateras nu kontinuerligt med nyheter och reportage. 

Du kan enkelt och smidigt läsa inläggen på datorn, din 
smartphone, läsplatta eller liknande. Varje tidning finns 
också som en bläddervänlig pdf på nätet. Dessutom 
har du möjlighet att kommentera och gör egna inlägg 
om det vi skriver. Med vår förbättrade närvaro på 
internet kan du numera ta till dig nyheterna innan du 
får den trycka tidningen med posten. Tillverkare som 
annonserar sina produkter får utan kostnad sin annons 
även publicerad i pdf-versionen av varje utgåva. Utöver 
detta finns också möjligheten att annonsera genom 
banners på hemsidorna. En annan viktig nyhet är våra 
Nyhetsbrev som mailas ut till våra läsares epostadres-
ser. Med nyhetsbreven kommer ett urval av nyheter 
som sedan länkar läsaren vidare till hemsidan. Också 
i nyhetsbrevet finns möjlighet till så kallad banneran-
nonsering. Slutligen, jag är övertygad att den tryckta 
tidningen kommer att överleva i många år till men för 
oss alla som är beroende av kunder blir närvaron på 
det som kallades the World Wide Web allt viktigare. 
Och det ena utesluter inte det andra. 

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

NÄRVARON PÅ “THE WORLD WIDE WEB” 
BLIR AVGÖRANDE I FRAMTIDEN



Inför höstmötet i november
ArbeteArbetet med HIBs framtida utveckling fortsätter. Arbetet med vilka frågor vi ska arbeta 
med och föreningens utveckling och uppbyggnad fortsätter. På höstmötet den 12-13 
november, 2015 i Söderköping kommer vi diskutera förändring av våra stadgar samt att 
eventuellt flytta vårt kansli utanför Sveriges Byggindustrier. Tankar finns att samköra 
föreningsverksamheten med Riv- & Saneringsentreprenörerna och eventuellt fler 
föreningar. 

BakgrundeBakgrunden till detta är att Lars Sandström går i pension inom två år och vi behöver 
någon som kan jobba mer med lobbyverksamhet för våra föreningar mot BI. I programmet 
vid höstmötet ingår även ett studiebesök hos HTC i Söderköping med presentation av 
deras verksamhet och en titt på nyheterna i deras produktsortiment. En aktivitet i form av 
“Fångarna på fortet” är inbokad på eftermiddagen och kvällen avslutas med middag på 
Söderköpings Brunn.
OSA för vårt höstmöte är 26 oktober. Anmälan sker via hemsidan www.hib.nu.

VVarmt välkomna att deltaga!

Styrelsen

Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19 • Box 5054 • 102 42 Stockholm • Tel: 08-698 58 00 • Fax: 08-698 59 00 • www.haltagningsentreprenorerna.se

HIB INFORMERAR
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Magnus Hansson ny 
säljare hos Delvator

GT TRADING ENTREPRENADMASKINER AB 
– NY YANMAR-ÅTERFÖRSÄLJARE I STOCKHOLMSOMRÅDET

OilQuick - För effektiv demolering!

• Reducerar antalet maskiner på rivningsplatsen 
• Reducerar transportkostnader
• Alltid rätt redskap vid rätt tillfälle 
• Eliminerar oljespill
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap 

• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten
• Ökad säkerhet 
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap
• Ökad produktivitet 
• Ökad lönsamhet

www.oilquick.com

oilquick-annons.indd   1 2012-02-29   14:58:05

Produkt- och teknikkunnandet 
är en viktig tillgång för Delvators 
nya säljare i södra Sverige och till 
industrisektorn.

Det är Delvators tidigare pro-
duktspecialist, Magnus Hansson, 
som är ny säljare av Hitachi i Skå-
ne och till industrisektorn.

Magnus är redan känd för 
många Hitachiägare efter tio års 
arbete med teknisk support och 
som Delvators produktspecialist. 
I botten har han högskoleutbild-
ning som maskiningenjör med 
inriktning mot konstruktion.

”Med min bakgrund i kombi-
nation med åren hos Delvator har 
jag stort kunnande om Hitachis 
grävare och hjullastare. Att kom-
binera det kunnandet med de 
maskinbehov och önskemål som 
kunderna har är en spännande 
och rolig utmaning”, säger han.

Magnus Hansson utgår från 
Delvators huvudkontor i Eslöv 
och ägnar hösten 2015 åt att växa 
in i rollen som säljare. Som ett 
komplement till det vanliga sälj-
arbetet kommer han att arrangera 
maskinvisningar och bearbeta in-
dustrisektorn.

Generalagenten för Yanmar (gräv-
maskiner, dumpers) i Sverige, 
Wiklund Trading hälsar GT Tra-
ding och dess VD Tomas Abda 
välkommen i Yanmar-familjen. 
Bolaget, som är beläget i Bro, 30 
km norr om Stockholm, har under 
många år försett såväl den svens-
ka marknaden samt exportsidan 
med entreprenadmaskiner, såsom 

hjullastare, grävmaskiner, kranar, 
dumpers och bandschaktare mm. 
Från och med i år så satsar GT 
Trading stort mot den svenska 
marknaden med maskiner som 
är anpassade för de ökade kraven 
som marknaden kräver samt även 
succesivt bygga upp uthyrnings-
delen. I lokalerna i Bro finns en 
fullserviceverkstad, som tillsam-

mans med försäljningschef Mar-
tin Lindén och Josef Said säljare/
serviceansvarig, borgar för att alla 
nuvarande och kommande Yan-
mar-ägare kommer att få bästa 
möjliga service.  

”Vi, på Wiklund Trading, ser 
fram emot samarbetet och hälsar 
en än gång GT Trading välkom-
men in i gänget.”

MaskinLeverantörernas medlem-
mar är stolta över att kunna  pre-
sentera sin egen mässa, Svenska  
Maskinmässan 2016 på Solvalla.

”Träffa Sveriges ledande leve-
rantörer av mobila maskiner och 
redskap. Ta del av det senaste inom 
teknik, kunskap och service.

Under tre dagar i Stockholm 
får mässbesökarna möjlighet att 
testa maskiner, gräva, lasta, göra 
affärer, nätverka och äta gott. För 
att kvalitetssäkra mässan är alla 
utställare medlemmar i Maskin-
Leverantörerna. Det ger besökar-
na de bästa förutsättningarna för 
att göra trygga affärer på plats.”

”Det kommer att vara en ren-
odlad maskinmässa där alla ut-
ställare representeras av företag 
som är relevanta för maskinbran-
schen. När vi har frågat våra med-
lemmar, små som stora företag, så 
är det just den inriktningen man 
har saknat på det nuvarande ut-
budet av maskinmässor”, säger 
Björn Bäckström, VD för Maskin-
Leverantörerna.

”Vi är självklart en av utstäl-
larna när MaskinLeverantörerna 
skapar sin första egna mässa på en 
sådan central plats som Solvalla. 
Vi vet att våra kunder kommer att 
få uppleva en professionell mässa 
med ett helt nytt koncept och 
med leverantörer som de kan lita 
på”, säger Åsa Renhult, tf VD på 
Pon Equipment AB.

”Många har kommenterat att 
det redan idag finns alltför många 
mässor i Sverige och varför nu en 
till? Tillsammans har vi i Maskin-
Leverantörerna en stark represen-
tation på den svenska marknaden 
och vi ger oss nu på möjligheten 
att skapa något nytt genom att an-
ordna en egen entreprenadmässa 
tillsammans med våra branschkol-
legor. Med Solvalla som mässarena 
känns det helt rätt. Vi ser verkligen 
fram emot denna mässa och kom-
mer ladda för att besökarna skall 
känna att det verkligen var värt 
besöket och vilja komma tillbaka”, 
säger Christer Söderberg, VD på 
Swecon Anläggningsmaskiner AB.

Sveriges nya maskinmässa 
- av branschen för branschen

Tiden går fort men nämnas bör att 
under våren besökte tjugotal med-
lemmar mässan Intermat i Paris. 
På årets utgåva av mässan ingick 
även den nya mässdelen World of 
Concrete Europe som rymde en rad 
välbekanta utställare som Brokk, 
Darda,  Huskvarna, Hilti, Tyrolit,  
Pullman, Scanmaskin och HTC 

med flera. Besökarna från HiB fick 
möjlighet att titta och känna på de 
många nyheterna i montrarna. Men 
resan innehöll inte bara mässbesök. 
Man fick också tid med en rundtur i 
Paris och en trevlig middag på floden 
Sein tillsammans med deltagare vid 
den internationella håltagningsor-
ganisationen IACDS årsmöte.

HIB till Intermat

Petra Bengtsson har utsetts till 
ny VD for Pullman-Ermator AB. 
Petra är dotter till företagets grun-
dare Torbjörn Bengtsson och har 
arbetat på företaget som Plats- 
och driftschef sedan 2009.

“Under min ledning kommer 
fokus fortsatt ligga på expansion 
och produktutveckling för att yt-
terligare befästa Pullman-Erma-
tors position som marknadsledare 
av mobila stoftavskiljare, luftre-
nare och våtsugar. Hälsa och ar-
betsmiljö är områden som ligger i 
tiden och kommer att göra många 
år framöver. Det känns inspire-
rande att ta sig an utmaningen att 
vara med och utveckla företaget 
ytterligare”, säger Petra.

Pullman-Ermator har haft en 
mycket positiv utveckling de se-
naste 5 åren. Försäljningen har 
ökat i både Sverige och utom-
lands. Inte minst i USA där fö-
retaget etablerade sig 2008, har 
försäljningsutvecklingen varit 
mycket stark. 

”Med det produktprogram vi 
har ser vi stora möjligheter att öka 
var försäljning på de övriga skan-
dinaviska marknaderna och några 
europeiska marknader inom de 
kommande 3-4 åren och det är 
där vi lägger stort fokus nu”, säger 
Petra Bengtsson.

Ny VD på 
Pullman-Ermator AB



OilQuick - För effektiv demolering!

• Reducerar antalet maskiner på rivningsplatsen 
• Reducerar transportkostnader
• Alltid rätt redskap vid rätt tillfälle 
• Eliminerar oljespill
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap 

• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten
• Ökad säkerhet 
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap
• Ökad produktivitet 
• Ökad lönsamhet

www.oilquick.com
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Maskinia som är generalagent för 
Doosan i Sverige sedan 1990 fort-
sätter att utöka och satsa stort på 
märket. Nu utökas och förstärks 
säljorganisationen med Carl-Jo-
han Sunnerªord som kommer att 
ta rollen som försäljningschef.

Den senaste tiden har det hänt 
mycket positivt runt märket Doo-
san, bland annat har man satsat 
hårt på att effektivisera och stärka 
upp eftermarknaden, interna och 
externa verkstäder samt säljper-
sonal har genomgått produktut-
bildningar. Doosan har lanserat 
den nya 5-serien med många 
spännande nyheter såsom exem-
pelvis att de större bandgrävarna 
är utrustade med Scania motorer. 
Nu tas ytterligare ett steg framåt 
med Carl-Johan som kommande 
ledare för säljorganisationen.

Lars Persson som är den nuva-
rande försäljningschefen för Doo-
san kommer succesivt att lotsa in 
Carl-Johan i rollen för att sedan 
helt lämna över ansvaret. Lars 
Persson kommer framöver mer 
att fungera som en mentor och 
ett försäljnings stöd åt hela Ma-
skinias säljorganisation.

”Lasse har gjort ett fantastiskt 
jobb med att etablera, sälja och 
leda Doosan i Sverige. Han kom-
mer nu gradvis att lämna över an-
svaret och få en mer övergripande 
mentorsroll för hela vår säljkår”, 
säger Fredrik Holmquist VD på 
Maskinia.

Carl-Johan Sunnerªord har job-
bat i branschen i över elva år och 
kommer närmast från Norje Smi-
desfabrik AB, där han sedan 2007 
haft rollen som försäljningschef.

DOOSAN utökar med 
ny försäljningschef

Den 24 – 26 juni i Straubing,  
hade Doppstadt sitt stora 50-års 
jubileum med maskinvisningar. 
Det var ett stort välorganiserat 
event med maskindemos,  vis-
ning av nya produkter, rundvand-
ring i fabrikslokaler där fler talet 
utställare fanns representerade. 
Kvällarna innehöll festliga mid-
dagar, underhållning, mat och 
dryck, med över 1200 sittande 
gäster. Totalt deltog mellan 7500 

– 8000 gäster från 40 länder på 
Doppstadt Expo 2015.

Nuvarande VD Ferdinand 
Doppstadt är andra generationen 
Doppstadt och tog över ledarska-
pet 2013. Ferdinand berättade  om  
ett  flertal stora projekt i världen 
där man stått inför stora utma-
ningar och tagit fram lösningar 
som klarat uppgiften. T ex ren-
göring av radioaktiva jordmas-
sor i Fukushima, där man skapat 

förutsättningar för det japanska 
jordbruket att återupptas.

Doppstadt grundades av famil-
jen Doppstadt 1965 och har flera 
kontor i Tyskland, Österrike samt 
USA. Kunderna finns över hela 
världen. De senaste 5 åren har 
man expanderat fabriksområdet i 
Straubing, byggt ut och  genomför 
stora  investeringar  för  att Dopp-
stadt  ska  kunna möta  framtidens  
efterfrågan.

”Fit for future” – Stor  succé på Doppstadts 50-års jubileum

Styrelsen för Sandvik AB har träf-
fat en överenskommelse med VD 
och koncernchef Olof Faxander 
om att denne lämnar sin tjänst 
och bolaget.

Björn Rosengren, idag kon-
cernchef på Wärtsilä Corporation, 
kommer att efterträda Olof Fax-
ander från och med den 1 novem-
ber 2015.

Björn Rosengren är 56 år och är 
för närvarande VD och koncern-
chef på Wärtsilä Corporation, en 
tjänst han haft sedan september 
2011. Tidigare har han arbetat 
inom Atlas Copco, sammantaget 
i cirka 13 år, i ett flertal ledande 
positioner. 

Ny VD och koncernchef 
utsedd till Sandvik

Henric Andersson har utnämnts 
till President  Construction Divi-
sion och Brian Belanger till Senior 
Vice President  Legal Affairs.  De 
ersätter Anders Ströby respektive 
Olle Wallén som går i pension.  
Henric och Brian tillträdde sina 
nya befattningar i augusti  2015 
och de ingår i koncernledningen 
för Husqvarna  Group.

Henric Andersson, Senior Vice 
President Technology O±ce, bör-
jade på Husqvarna Group 1997 
och han har haft ett flertal ledan-
de befattningar inom produkt- 
och affärsutveckling, däribland 
Executive Vice President Product 
Management and Development 
och Vice President Construction 
Equipment inom affärsområdet 

Construction. Henric är civilin-
genjör i Industriell ekonomi från 
Tekniska Högskolan vid Linkö-
pings universitet. Henric efterträ-
der Anders Ströby som går i pen-
sion efter 35 år inom koncernen.

Brian Belanger är Vice Presi-
dent Legal Affairs för Gardena 
samt för Asien/Stillahavsområdet. 
Brian började på Husqvarna Gro-
up 2006 efter tio års erfarenhet 
från advokatbyrå. Han har dubbla 
examina från Duke University 
School of Law 1995, juristexamen 
samt mastersexamen i interna-
tionell rätt. Brian efterträder Olle 
Wallén, som går i pension efter 22 
år inom koncernen.

Rekryteringen av Henrics och 
Brians efterträdare har påbörjats.

Ledningssuccession på Husqvarna Group

Den 29:e april avgjordes HIB gol-
fen som spelades dagen efter HIB:s  
Årsmöte. I ett kyligt och småreg-
nigt väder på Hooks fina skogs-
bana var man 13 spelare som gjorde 
upp om Tyrolits vandringspris och 
det blev fina resultat.

Vinnare blev Birger Villhjalms-
son från RIVAB i Göteborg.

På andra plats kom Daniel Har-
nesk, Molico Sweden,  Halmstad 

med 37 poäng. På tredje plats Kim 
Christiansson från Pullman Er-
mator med 34 poäng och på ªärde 
plats Henrik Andersson, före det-
ta Husqvarna på 32 poäng.

HiB-golfen avgjord

Alla Pentruder-maskiner är tillverkade i Sverige. Vi producerar precisionsdelar i vår egen  
verkstad, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga materialen.  
Vi har mer än 35 års erfarenhet från att utveckla och bygga transmissioner och betonghåtagnings-
utrustning och fortsätter investera i produktuveckling för framtiden. 

Pentruder - Durable Performance.

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

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

återförsäljare eller ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.
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Snart dags för 

DEMCON 2016
Nu är det snart dags att ta tag i planeringen inför branschmässan 

DEMCON 2016 som arrangeras den 29-30 september nästa år, 
var sig du är besökare eller utställare.

DEMCON arrangeras av SCOP AB, 
som också publicerar tidningen 
Professionell Demolering. Det är 

med en viss oro som marknadsföringen 
av mässan drar igång. “Under nästa år 
har jag räknat till att det är omkring 10 
olika mässor som arrangeras inom bygg- 
och anläggningsbranschen i Sverige om 
man dessutom räknar in Bauma och 
World of Concrete. Det är för mycket 
mässor. Vi tröttar ut besökarna”, säger 
Jan Hermansson.

DEMCON HAR BYTT DATUM
Dock är DEMCON en så extremt nischad 
mässan och vänder sig därmed till några 
få kategorier av entreprenörer som är 
proffs inom sitt verksamhetsområde. 
Hermansson tror att det därför finns ett 
specialintresse bland dessa besökare och 
hoppas att de ska välja att besöka DEM-
CON nästa år bland den stora uppsjön av 
mässor.

“Nästa år har vi valt att lägga mässan 
i slutet av september då “våra” datum i 

början av september har blockats av an-
dra anläggningsmässor. 8-9 september, 
där vi brukar ligga, kommer det att bli 
en krock mellan två maskin- och anlägg-
ningsmässor i södra Sverige. Det vore ju 
idiotiskt om vi dessutom skulle propsa på 
att lägga oss på dessa datum också”, säger 
Hermansson.

DEMCON 2016 kommer att bli sig lik 
och arrangeras på samma sätt som den 
alltid har gjort. Platsen är Inframässan 
på IndraCity i Bredden norr om Stock-

2
 0

 1
 6
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holm. Och fokus ligger som vanligt på rivning, 
betonghåltagning, sanering, återvinning, han-
tering av damm och slam, vattenbilning och 
mycket mera.

DEMCON-KALAS 
MED DEMOLERINGSPRISET
Som vanligt arrangeras mässan en torsdag och 
fredag. Förutom alla montrar inne i mässhallen 
kommer demonstrationer av maskiner hållas på 
demoområdet utanför mässhallen. På eftermid-
dagen den första dagen arrangerar branschför-
eningarna Håltagningsentreprenörerna och 
Riv- & Saneringsentreprenörerna ett mingel i 
mässan lobby. Tanken med minglet är att öka 
intresset för branschen. På torsdagskvällen går 
också det sedvanliga DEMCON-kalaset av sta-

peln i Scandic InfraCitys Ballroom som ligger 
vägg i vägg med mässan.  Under kvällen kom-
mer vinnarna av Det Svenska Demolerings-
priset 2016 att koras. I skrivande stund öppnar 
slussen för att skicka in bidrag i till de 11 kate-
gorierna. Tidigare fanns 9 kategorier men till-
kommit har Årets Saneringsprojekt och Årets 
Saneringsentreprenör. Mer information om 
demoleringspriset finns på länken www.profes-
sionelldemolering.se/demoleringspriset.

CUTTING PRO COMPETITION
Under nästa år drar även uttagningen till den 
internationella håltagartävlingen Cutting Pro 
Competition igång. Tävlingen arrangeras se-
dan 2009 av tillverkaren Tyrolit och finalen 
kommer att hållas i Österrike i början av 2017. 

Men innan dessa skall ett antal deltävlingar 
genomföras runt om i Europa.  Den Nord-
iska finalen kommer som vanligt att hållas på 
DEMCON. De tre bästa tävlande i Norden får 
sedan delta vid finalen i Österrike. Håll utkik 
på www.tyrolitdiamant.se.

Mera information om DEMCON 2016 pu-
bliceras på hemsidan www.demcon.se. Som 
utställare kan du via hemsidan boka din mon-
ter och som besökare kan du i god tid skriva ut 
din entrébiljett. Som aktiv i branschen kostar 
det inget att besöka mässan. Ringa in redan nu 
den 29-30 september, 2016 i din kalender. Som 
vanligt kommer mängder av nyheter som lan-
serades på tyska mässan Bauma i april nästa år 
visas på DEMCON.

www.demcon.se
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Nya Zeeland är en liten men aktiv håltagarmarknad och den 
största leverantören med mer än 50 procent av marknaden på 
verktyg och maskiner är Holer Diamond Tools. PDs utsända, 
Malin och Lennart Östervald delar här med sig av sina intryck 
efter en resa i landet.

Den femte januari, 2015 anländer vi till 
staden Nelson på den Nya Zeeländska 
Sydön. Utomhus är det riktigt varmt, 

nästan för varmt, så att välkomnas av en ky-
ligare luftkonditionerad luft när vi kliver in på 
Holers huvudkontor känns skönt.

FULL FART PÅ VERKSAMHETEN
Holer Diamond Tools Ltd är Nya Zeelands 
största leverantör av verktyg och maskiner 
inom betonghåltagningsbranschen. De inne-
har mer än 50 % av den inhemska marknaden 
men framför allt så är de även exportörer. Un-
der våra fem veckors vistelse i Nya Zeeland 
hade vi som mål att få titta närmare på det här 
företaget. Turligt nog går de tillbaka till arbetet 

Holer Diamond Tools 
dominerar i Nya Zeeland  

efter juluppehållet ett par dagar tidigare än vad 
vi normalt sett gör i Sverige.

Den femte januari är den första jobbarda-
gen efter ett par veckors jul- och semesterle-
dighet. En av ägarna, Simon Holer möter upp 
och tar med oss direkt till personalrummet 
för att bjuda på en kopp kaffe. Som överallt 
i Nya Zeeland så känner vi av den gemytliga 
och trevliga atmosfären. Simon berättar glatt 
om att det naturligtvis var skönt att ha ledigt 
ett par veckor men att det också är skönt att 
komma igång igen eftersom de har fullt upp på 
företaget. Företaget Holer ägs idag av bröderna 
Simon och Phil men allt startades av deras öst-
errikiske far som bosatte sig i Nya Zeeland för 
45 år sedan. Deras pappa jobbade med betong-

håltagning i Österrike och han var med om att 
bygga Europabrücke, den stora bron mellan 
Österrike och Italien som byggdes under åren 
1960-63.

Sedan fadern startade Holer Ltd 1992 har de 
växt så det knakar. Här i Nelson på Sydön har 
de haft sitt huvudkontor och serviceverkstad i 
15 år och de behöver utvidga, då de helt enkelt 
har vuxit ur sin kostym. Dessutom har företa-
get en filial i Christchurch på södra delen av 
Sydön och i Auckland på Nordön.

ORDNING OCH REDA
Efter att vi har druckit ur kaffet påbörjar vi en 
rundvandring på företaget. Även här slås vi av 
den goda ordningen det är på allt. Allt är pe-
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dantiskt sorterat, var sak på sin plats och det 
är rent och snyggt över allt. Först passerar vi 
expeditionsavdelningen. Det är här alla varor 
packas för att skickas vidare. Nya Zeeland, 
med sina 4,5 miljoner invånare, är ingen stor 
marknad med internationella ögon sett. Före-
tagets största marknad ligger utanför landet. I 
snitt skeppas 60 000 artiklar iväg årligen. 

En del av företagets affärsidé består i att 
importera produkter, kontrollera kvalitén, 
packa om i Holers egna förpackningar och se-
dan sälja vidare till kunder. Eftersom man är 
ytterst noggrann med kvalitén så lägger man 
ner mycket jobb på att säkerställa att produk-
terna håller Holers högt satta kvalitetskrav. 
Totalt köper de in varor från ett 30-40 tal olika 
leverantörer. Några välkända varumärken som 
man är återförsäljare för är Tyrolit, Diamond 
Products, ICS, HTC, Stihl med flera. De håller 
dock inte bara på med import och att sedan ex-
portera vidare eller sälja lokalt. Holer tillverkar 
även egna diamantverktyg som säljs vidare till 
kund. Efter att ha blivit förevisade varumot-
tagning och varukontroll gick turen över till 

höglagret där större maskiner lagras i väntan 
på att levereras. 

EGEN UTVECKLING 
OCH TILLVERKNING
I fabriksdelen som stod näst på tur var det full 
aktivitet och Simon visade oss företagets stolt-
het tillika deras senaste stora investering. Den 
bästa lasersvetsroboten på marknaden enligt 
Simon som nöjt demonstrerade processen. 
Från det att han tryckt in data så tog det två 
minuter för den helt datoriserade roboten att 
svetsa fast sex diamantsegment på borrstom-
men till ett kärnborr. De kan tillverka allt ifrån 
korta borr till borr på 3 meters längd. Andra 
verktyg som tillverkas är till exempel handså-
gar, specialtillverkade slipskydd för kantslipar 
med mera. Målsättningen är att kunna erbjuda 
kunderna vad de behöver och vara flexibla. 
Simon berättar att på en kunds begäran till-
verkade man en golvslip som var 2.7 meter i 
diameter. 

Simon tror själv att de har klarat att växa 
och få sin plats på såväl hemmamarknaden 

som på den internationella marknaden tack 
vara att vara kvalitetsmedvetna, noggranna, 
flexibla och inte minst innovativa. På hans 
agenda härnäst har han att ta tag i det ange-
näma ”problemet” att planera för att kunna 
utöka sina lokaler för att kunna fortsätta växa 
och möta framtidens behov. Vi önskar Holer 
Diamond Tools Ltd lycka till!

www.holer.co.nz



Ny plats - Nya datum

25-26 August, 2016
São Paulo Exhibition & Conference Centre 

I samarbete med:

I samarbete med följande branschorganisationer:

iacds.orgarbrecon.org.br ide.org.ukalec.org.brsobratema.org.br europeandemolition.org

Ett unikt tvådagarsforum och mässa för och om den 
latinamerikanska marknaden

Ämnesområden
Fjärrstyrd demolering • Tung rivning och på hög höjd • Betonghåltagning 

• Vattenbilning • Slipning och polering av betonggolv • Hantering av byggdamm och 
betongslam • Återvinning av rivningsrester • Sanering 

• Hantering av farligt avfall • ...och mycket mer

Exclusive Platinum Sponsor
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NYA DEMOL�ERINGSVERKTYG  
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Olika typer av rivningsverktyg är oumbärliga för entreprenörer som 
arbetar inom specialistområden. I takt med att branschen utvecklas 

blir verktygen allt mera kraftfulla och sofistikerade. Bilning, krossning, 
klippning, pulverisering och slitande rörelser är några exempel på vad 

moderna rivningsverktyg kan utföra.

NYA DEMOL�ERINGSVERKTYG  

Professionell Demolering  17

Den italienska rivningsverktygtillverkaren Trevi Benne fortsätter att 
bredda sin Premium-serie kallad Premium Line. Seriens demole-
ringsverktyg är utrustade med den nu populära impact boostern som 
kraftigt ökar verktygens prestationsförmåga. De första modellerna i 
serien visades på Bauma för snart tre år sedan. I Sverige säljs Trevi 
Bennes produkter som bekant av återförsäljaren Andersen Contrac-
tor AB. Trevi Bennes booster är en hydraulstyrd enhet som tvingar 
upp arbetstrycket på verktyget upp till hela 750 bar. Boostern aktive-
ras när det allmänna arbetstrycket inte räcker till för att krossa mate-
rialet som rivs. Under de senaste tre åren har Trevi Benne lanserat 26 
olika modeller med den nya boostern och tillverkaren är mycket nöjd 
med den respons man fått från användarna. De serier som utrustats 
och körts i fält är Trevi Bennes HC-serie av primära krossar, F-seriens 
sekundära pulveriserare och FR-seriens roterande krossar. Det som 
står näst i tur är nu att utrusta även Trevi Bennes MK-serie, det vill 
säga Multikit-serien av processorer med den nya boostern. MK-serien 
består av sju olika utbytbara käftar. 

En annan nyhet från Andersen Contractor handlar om att F-se-
riens pulveriserare från Trevi Benne är optimalt utformade för att 
krossa betong på marken. Tack vare näbbformen är det enkelt att ar-
beta med verktyget och dra till sig materialet som ska krossas. Den 
nya modellen i F-serien heter F45RD och har en klippkraft på 370 ton 
inne i käften och 125 ton ute vid spetsen. Käftöppning är hela 1130 
mm och den klarar att klippa armeringsjärn upp till diametern 60 
mm. Verktygets vikt ligger på 90 kg och det passar till bärarmaskiner 
mellan 5 – 65 ton. Verktyget är utrustat med speedventil för snabbare 
käftrörelser. Nytt för samtliga verktygsstorlekar i F-serien är att utbyt-
bara tänder har placerats längst ut på den fasta käften. Detta gör det 
ännu enklare att dra till sig och krossa materialet samt minskar sli-
tagekostnaderna. Dessutom gör de utbytbara tänderna att underhåll 
går snabbt och enkelt med minimalt driftstopp. Trevi Bennes fasta 
pulveriserare finns i totalt 8 storlekar för maskiner från 5 – 95 ton. 
Roterande pulveriserare med rak saxkropp finns i totalt 11 storlekar 
för maskiner från 8–275 ton. 

www.andersen-contractor.se 

TREVI BENNE satsar på Premium Line        



29-30 september 2016
InfraCity, Stockholm

www.demcon.se

Guldsponsor av DEMCON 2016

Arrangeras i samarbete med Håltagningsentreprenörerna och 
Riv- & Saneringsentreprenörerna in Sveriges Byggindustrier
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Många nyheter från NPK        
Japanska tillverkaren NPK använde mässan Intermat i våras till att 
visa en rad nya produkter. Följande nya produkter introducerades: 
Den nya betongkrossen G-18JX, en ny hydraulhammare med mo-
dellbeteckningen PH-07, sorteringsskopan DG-14 och kompaktorn 
C-3D. Förutom NPKs standardboostermekanism har G-18JX en stor 
käftöppning med en bultad tandplatta som möjliggör snabba byte av 
tänder. Den nya hydraulhammaren PH-07 har som standard ett sys-
tem för att eliminera tomslag. Hammaren har också en omdesignad 
bullerdämpningsmekanism. Nya riv- och sorteringsskopan DG-14 
har gjorts mycket användbar. Den är 360° hydrauliskt roterbar och 
tillverkad i extra stryktåligt stål. Verktyget har en hydraulisk rotator 
som har opåverkad hastighet även om oljetrycket förändras. Skopan 
är designad med en platttoppsanslutning vilket innebär att alla typer 
av bultade kopplingsplattor kan användas vilket gör verktyget mycket 
flexibelt i användning. NPKs nya kompaktor C-3D compactor levere-
ras med en hydraulisk rotator vilket ökar användningen och gör den 
lämpliga för arbeten i trånga innestadsmiljöer.

www.semab.se

Tyska tillverkare Darda Blumberg mitt i den kända schwarzwald-
skogen har lanserats sin tankklipp TC120 avsedd för kallklippning 
av olika typer av metalltankar och plattor upp till 15 mm i tjocklek. 
Klippen är designad för 3 till 8-tons bärare eller Brokk 260. Verktyget 
väger 270 kg med rotationsväxeln och levererar en klippkraft på upp 
till 660kN. Vid bearbetning av stålväggar med en tjocklek på upp till 
5 mm klarar TC120 att hålla en avverkningstakt på 60-90m3/timme. 
TC120 klarar att klippa alla sorters konstruktionsstål, rostfria stålplat-
tor och alla typer av tankar. Verktyget kan manövreras på säkert av-
stånd utan behovet av mobila byggställningar. Genom att kallklippa 
elimineras risken för gnistbildning och därmed risken för explosioner 
eller brand vid rivning av tankar med lättantändlig vätska. Tack vare 
sin kompakta design kan TC120 användas i trånga utrymmen.

www.darda.de / www.brokk.com

Tankklipp från SCHWARZVALD        

På årets Maskinexpo visade återförsäljaren Amas Svenska AB nyheter 
från bland annat VTN. HP-serien är en helt ny demoleringssax från 
VTN. Saxarna klarar höga belastningar tack vare ”HP Booster” – ett 
system som förstärker trycket på cylindern. Demoleringssaxarna i 
HP-serien är i första hand konstruerade för primär och sekundär de-
molering av betongkonstruktioner. Saxarna är utrustad med skärstål 
för klippning av armeringsjärn. De nya demoleringssaxarna ger lägre 
bränsleförbrukning, ökad effektivitet och snabbare arbetscykler. Se-
rien är tillverkad i Hardox och kännetecknas av en enkel, robust och 
stark konstruktion. I serien finns tre modeller, framtagna för basma-
skiner från 2-13 ton. Serien visades i sin helhet på Maskinexpo i Amas 
monter. Andra nyheter från Amas som också är ett bommonterat 
hydrauliskt verktyg är nya siktskopan VSE30 från Simex med enkelt 
justerbar fraktion. Genom ett helt nytt patenterat system justerar 
maskinföraren slutfraktionen direkt från hytten, helt utan stillestånd. 
Den unika siktskopan demonstrationskörades på årets MaskinExpo. 
Siktskopan VSE30 sorterar många olika sorters material, däribland be-
tong, tegel, fyllnadsmassor och matjord. Den finns i två modeller, den 
mindre med två valsar och den större med tre valsar.

www.amas.se

VTN lanserar nya demoleringssaxar         



20    Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2015

www.husqvarnacp.se

Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

Förstärk  
arbets styrkan  
för de tuffaste  
jobben.

Våra fjärrstyrda rivningsrobotar erbjuder det allra senaste inom demolering med hög effekt, låg vikt och funktionell design. De är ett givet  
val för dig som önskar en smidig, men ändå urstark och stabil maskin med lång räckvidd. Våra DXR-maskiner har en modern och 
lättanvänd fjärr styrning med en unikt användarvänlig och genomtänkt konstruktion. Allt detta, kombinerat med vår erfarenhet, kunskap 
och globala närvaro, gör att du får en rivningsrobot med en mycket lättillgänglig och kompetent service och support.

HUSQVARNA DXR 270
19 kW, 1 750 kg, räckvidd 4,8 / 4,5 m 
uppåt / framåt inkl. verktyg. 

HUSQVARNA DXR 250
19 kW, 1 620 kg, räckvidd 4,8 / 4,5 m 
uppåt / framåt inkl. verktyg.

HUSQVARNA DXR 140
15 kW, 985 kg, räckvidd 4,4 / 3,7 m 
uppåt / framåt inkl. verktyg. 

HUSQVARNA DXR 310
22 kW, 2 020 kg, räckvidd 5,5 / 5,2 m 
uppåt / framåt inkl. verktyg.

HUSQVARNA DXR 300
22 kW, 1 960 kg, räckvidd 5,5 / 5,1 m 
uppåt / framåt inkl. verktyg.

För närmare information,  
läs av QR-koden med  

din smartphone!

Husqvarnas populära produktse-
rie PRIME™ expanderar nu med 
ett nytt tillskott i serien. K 6500 

Chain hanterar enkelt djupa och smala 
snitt såväl som fyrkantiga hörn. Kapma-
skinen är perfekt för separat bruk eller 
som komplement till väggsågning för att 
undvika översågning i hörn.

“K 6500 Chain är ett varumärket till-
skott till vår produktserie PRIME™. Se-
rien är mycket uppskattad för dess effekt 
och ergonomi och K 6500 Chain är inget 
undantag. Jag är väldigt stolt över att få 
presentera denna för våra användare”, 
säger Johan Simonsson, Global Product 
Manager Power Cutters, Husqvarna 
Construction Products. 

Både 1- och 3-fas Kapmaskinen fung-
erar både med 1- och 3-fas och väger en-
dast 9 kg. Förutom att hantera djupa och 
smala snitt i fyrkantiga hörn undviker 
den översågning och kan även såga rör 
från en sida. Användaren kan välja mel-
lan tre olika längder och det maximala-
sågdjupet är 450 mm.

Som en del av produktserien PRIME™ 
är K 6500 Chain kompatibel med båda 
kraftaggregaten som ingår i PRIME™: 
Husqvarna PP 65 och PP 220. Detta ger 
användaren flexibilitet att använda till-
gänglig strömkälla – 1- eller 3-fas.

Förutom dess låga vikt och effektivi-
tet innefattar K 6500 Chain även andra 
egenskaper från PRIME™-serien: en ef-
fektfull elektrisk motor, inga stela hy-
drauliska slangar, ett litet och lättanvänt 
kraftaggregat, låga vibrationsnivåer och 
utmärkt ergonomi.

Husqvarna 
K 6500 Chain 

Den internationella anläggningsma-
skinstillverkaren Chicago  Pneumatic  
har avtäckt  sin nya Red Hawk-serie, 

som består av motordrivna och handhållna 
bilningsmaskiner. Med tre tillgängliga valmöj-
ligheter passar serien utmärkt för  användning 
vid  väg-,  järnvägs-  och  borrningsapplikatio-
ner genom  att förse användare med en bredd 
av robusta  och pålitliga bilningsmaskiner.

“Red Hawk-serien introducerar kompakta 
och portabla lösningar till Chicago Pneumatics 
produktportfölj inom handhållen utrustning, 
som passar bra för applikationer där användaren 
arbetar på olika ställen”, säger said Ralf Majchr-
zak, Business  Development  Manager  på  Chica-
go  Pneumatic  Construction Equipment. ”Efter-
som maskinerna är utrustade med bensindrivna 
motorer istället för de vanligt förekommande 
slangarna eller kraftsladdarna erbjuder Red 
Hawk- serien  användarna  den  mångsidighet  
och  manövrerbarhet  som  är  ideal  vid arbete på 
centrala eller avlägsna platser.”

Red Hawk Road är seriens mest kraftfulla 
maskin och erbjuder hög slagenergi trots att 
den endast väger 22 kg. Den är ideal vid bryt-
ning och skärning av betong och asfalt, och ger 
tillräckligt med slagenergi för att hantera kie-
seldioxidrika bergarter och förstärkt betong. 

Ett ytterligare stampskaft tillåter användaren 
att reparera gropar och ytskador, vilket gör Red 
Hawk Road idealisk för applikationer inom in-
frastruktur.

Speciellt utformad för att användas på och 
runt järnvägsspår, är Red Hawk Rail perfekt 
för snabb och effektiv stampning. Genom att 
erbjuda en högre frekvens med mindre krock-
energi säkerställer Red Hawk Rail att minimal 
skada görs för att spåra barlast. Tack vare Red 
Hawk-seriens bärbarhet kan användare snabbt 
lämna det aktuella området utan att slangar 
och kablar är i vägen.

Slutligen innehåller serien även Red Hawk 
Drill, som erbjuder en kombinerad borr och 
brytare, perfekt för lätta tjänsteapplikationer 
såsom bergdelning, staketarbete och grävning 
i hård eller frusen mark. Med en rad olika ar-
betsverktyg, från styckning till brytning, är 
Red Hawk Drill ett universalverktyg som ger 
användare som arbetar på avlägsna platser ett 
passande alternativ till befintliga borrar och 
brytare.

Med 11 stycken skaftalternativ och en 
vagn eller bärsele, har Chicago Pneumatic en 
rad tillbehör som utformats för att göra Red 
Hawk-serien så mångsidig som möjligt.

www.cp.com

CHICAGO PNEUMATIC  
lanserar ny Red Hawk-serie

CRUNCHTIME! 
 SAVE TIME. SAVE FUEL.

DEMOLERINGSUTRUSTNING

CRUNCHER G 28J 

NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga  
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen.  
I sortimentet hittar du:  
• Hydraulhammare • Betongkrossar  
• Betongsaxar • Kompaktorer  
• Stålsaxar • Demoleringsgripar WWW.SEMAB.ORG
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Så var det åter igen dags för PDs traditionella Rivnings-
special som vi publicerar varje år. Och återigen är det 
lika trögt att få svar från landets rivningsentreprenörer.

RIVNINGSSPECIALEN 
2015 
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En härlig bild 
där Trellegräv 
river en silo.

Orsaken är svår att bedöma. Antingen 
vill man inte berätta vad man sysslar 
med för att inte riskera att ens kon-

kurrenter börjar nosa på jobben eller så räcker 
inte tiden till att svara. En annan orsak kan 
förstås vara att man anser att marknadsfö-
ringseffekten i PD är försumbar. Oavsett orsak 
så kommer vi tillbaka nästa år och till dess håll 
tillgodo med intressant läsning i årets special.

TRÖGT MED 
INVESTERINGSVILJAN GENERELLT
Trots att konjunkturerna faktiskt är uppåt-
gående så råder, som man säger på engelska 

“reluctance” eller en motvilja för att markna-
den för rivning verkligen ska lossna. Våra en-
treprenörer vittnar om att det finns jobb och 
att det framgent kommer att startas upp en 
hel del nya projekt. Men pratar man med lan-
dets leverantörer tycker ganska många att det 
är lugnare än man räknat med. Det investeras 
inte i den takt som den nivå som branschens 
ökning redovisar. 

I branschföreningen Riv- & Saneringsen-
treprenörerna inom Sveriges Byggindustrier 
finns idag 46 medlemsföretag. De flesta ar-
betar både med rivning och sanering medan 
några få är renodlade inom antingen rivning 
eller sanering. Tillsammans omsatte dessa 

medlemsföretag drygt 2 miljarder SEK un-
der 2014. Cirka 60 % av bolagen visade på 
en ökning eller kraftig ökning i omsätt-
ningen. Ytterligare 20 % hade oförändrade 

eller svaga omsättningsökningar jämfört 
med 2013. Resterande 20 % visade på en 

minskning i omsättningen. I Sverige är 
det ganska svårt att skapa en rättvis 

omsättningsbild då många håltag-
ningsentreprenörer arbetar med 

rivning i stor utsträckning men 
få av dem är medlemmar i Riv- 

& Saneringsentreprenörerna. 
Utöver dessa finns kanske 

ett hundratal maskinentre-
prenörer som till och från 

utför rivningsuppdrag. 
Om vi skall våga 

oss på en djärv giss-

ning så ligger kanske värdet för den svenska 
rivningsbranschen per år på cirka 4 miljarder 
SEK med alla inräknade. Vi skall också ta med 
i beräkningen att detta är 2014 års siffror och 
under året kan vi lägga till minst 15 till 20 % 
i en generell ökning av branschen och upp-
dragen. 

Kanske vi under 2016 kan börja tangera ett 
värde på upp emot 5 miljarder SEK för ren-
odlade rivningsuppdrag i Sverige med en viss 
inkluderad andel av saneringsarbeten. Sedan 
brukar vi också roa oss med att peka ut lan-
dets största rivningsentreprenör utan att lägga 
några som helst värderingar i det. Men utifrån 
de o±ciella omsättningssiffrorna som rappor-
teras omsatte Lotus 214 Mkr under 2014 och 
har en betryggande ledning för tvåan Härnö-
sands Byggreturer som landade på 137 Mkr. 

Som bekant ingår Rivab numera i Lotus 
men det är oklart om omsättningssiffran 214 
Mkr inkluderar även Rivabs 69 Mkr i omsätt-
ning. Om inte så hamnar Lotus och Rivab i en 
mycket klar ledning på sammantaget 283 Mkr 
för 2014. Det är omsättningssiffror som ingen 
tidigare rivningsentreprenör nått upp i. På 
tredje plats placerar sig Betongborrargruppen 
med 134 Mkr och Delete på 121 Mkr, som du 
kan läsa om i en separat artikel i tidningen. 

DEMCOM placerar sig på femte plats med 
112 Mkr. Över 100-miljonerstrecket ligger ock-
så Borrkompaniet och Trellegräv, båda på cirka 
105 Mkr. Sedan dyker bland annat ML Demo 
upp på 94 och Rivners på 81 Mkr i omsättning 
för att ge några exempel. I rivningsbranschen 
är vi vana ganska tvära kast i omsättningssiff-
rorna bland de största aktörerna. Projekten är 
ofta stora och långa och många gånger löper 
de från ett verksamhetsår till ett annat vilket 
gör att omsättningssiffrorna både kan sjunka 
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och öka ovanligt mycket och en eventuell kon-
staterad förändring i någon riktning måste ses 
på längre sikt. 

Inför vår Rivningsspecial går PD sedvanligt 
ut med ett frågeformulär till svenska rivnings-
entreprenörer. Den här gången har endast fem 
företag svarat varav fyra av dessa svar hittar du 
nedan. Det femte företaget, Delete, kan du läsa 
om i en separat artikel i tidningen.

BETONGBORRARGRUPPEN
Jan Törner och Fredrik Ohlsson, vd respektive 
arbetschef vid Betongborrargruppen i Stock-
holm berättar att man ser ljust på företagets 
verksamhet.  Man räknar med att under året 
rycka upp omsättningen till 150 Mkr. Betong-
borrargruppen i Mälardalen AB grundades 
1997 och fusionerades med BBS Riv och Sa-
nering 2014 som tidigare var delägt. Ägare är 
Hasse Pettersson, Maria och Anders Jäder-
holm, Tony Westman, Fredrik Ohlsson och 
Håkan Ahlm. Den huvudsakliga inriktningen 
är rivning, sanering, håltagning samt återvin-
ning. Antalet anställda ligger idag på cirka 150 
och man arbetar i Storstockholmsområdet och 
hela Mälardalen.

Bland företagets kunder dominerar byg-
gentreprenörer och fastighetsbolag. Bolaget 
förnyar kontinuerligt sin maskinpark och i år 
har man satsat en hel del på inköp av utrust-
ning för bolagets återvinningsverksamhet 
samt i nya lastbilar och flak mm.

Bolaget är medlemmar i Riv & Saneringsen-
treprenörerna och HiB samt certifierade i enligt-
het med BF9K. Personalen utbildas specifikt efter 
behov i exempelvis heta arbeten, lyft, asbest m m.

Jan och Fredrik ser positivt på marknads-
utvecklingen och verksamheten växer med 
mellan 5-10 % per år. Men man framhåller att 
konkurrenssituationen är fortsatt tuff.

www.betongborrarn.se

HÄRNÖSANDS BYGGRETURER
Nicklas Klingberg, som jobbar med anbuds-
förfrågningar vid Härnösands Byggreturer, 
rapporterar att även här ser konjunkturerna 
goda ut och det finns gott om jobb. Härnö-
sands Byggreturer förvärvades som bekant 
av norska AF Decom för drygt ett år sedan. 
Genom förvärvet lyckades man förstärka sin 
ställning över hela landet. Idag har man kon-
tor i Härnösand, Stockholm och Göteborg. 
Omsättningen för 2014 hamnade på 138 Mkr 
och man räknar med att ligga kvar på samma 
nivå för innevarande år. Bolaget sysselsätter i 
nuläget 55 personer. Man arbetar i huvudsak 
med alla typer av rivning, håltagning och sa-
nering. Under året har man investerat i en rad 
olika typer av maskiner och utrustningar för 
rivningsarbeten. Bolaget är certifierat enligt 
BF9K och har specifika utbildningar för sina 
anställda såsom byggarbetssamordnare BAS-
P och BAS-U, miljöansvarigutbildning, ut-
bildning inom asbestsanering, PCB-sanering, 
säkra lyft och heta arbeten, mobilarbetsplatt-
formutbildning, brandskydd på arbetsplatser, 
ställningscertifikat, arbetsledarutbildning, 
hjärt- och lungräddning, transporttillstånd av 
farligt avfall m m. Marknadssituationen ser 
bra ut och man räknar med att det kommer 
att hålla i sig.

www.byggreturer.se

En Husqvarna från Betong-
borrargruppen i aktion



2014

Vinnaren av priset

Läs mer på www.arecocontractor.se

Specialiserad på miljövänlig rivning och andra 
experttjänster i genren så som håltagning och 
miljökonsultation. Prisbelönt för varsam rivning 
av delar av ett 1800-talskomplex i Kristianstad 
där fasaden bevarades för Region Skånes nya  
regionkontor. Rev en av Sveriges mest förorenade 
platser, Klippans läderfabrik.

Högsbo Riv & Sanering AB
Box 26 • 430 63 Hindås 

Telefon & fax: 0301-10715
Mobil: 0708-878783  (Jörgen) • 0708-661721  Jan

jb@hrsab.se • www.hrsab.se

Högsbo Riv 
& Sanering
Försäljning av 
begagnade maskiner:

• Borrutrustning
• Sågutrustning
• Golvslipning
• Diverse handmskiner
• Kompaktlastare• Kompaktlastare
• Teleskoplastare
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RIVNERS
Rivners i Skogås söder om Stockholm är ett av 
landets äldsta nu verksamma rivningsentre-
prenörer. Kanske till och med det äldsta. Bola-
get är fortsatt ett familjeföretag som grundades 
1966 och fyller därmed hela 50 år 2016. Sedan 
2011 har man även det helägda dotterbolaget 
Rivners Sanering AB. Gruppen omsatte under 
2014 drygt 93 Mkr och omsättningen 2015 för-
väntas att stiga med cirka 10 %. Man utför alla 
typer av rivning och sanering samt schaktning 
från den minsta sommarstugan till stora indu-
strikomplex. Bolagets kunder återfinns inom 
den offentliga sektorn, stora byggföretag, min-
dre och mellanstora byggföretag, privatperso-
ner, föreningar och industrier. Bolagets inves-
teringar är konstanta och sker löpande inom 
samtliga verksamhetsgrenar för att behålla sin 
placering i framkant bland branschens aktö-
rer. Under året har man bland annat investe-
rat i en ny rivningsgrävare på 130 ton med ett 
rivningsaggregat på 43 meter med tillhörande 
betongsax, pulveriserare och hydraulhammare 
på vardera över åtta ton. Rivners är certifierade 
enligt BF9K och har en rad andra specifika ut-
bildningar för rivare och sanerare.

Vad gäller marknadssituationen är den fort-
satt tuff med hög konkurrens på i princip alla 
jobb. Känslan hos Rivners är att konkurren-
sen från aktörer ute från landet ökat i Stock-
holmsregionen. En del aktörer kommer till 
och med från andra länder i Norden. Men man 
ser positivt på framtiden då beställarkraven på 
rivningsentreprenörerna kompetens och se-
riositet hela tiden ökar vilket är till fördel för 
Rivners som ser sig väl rustade.

www.rivners.se

TRELLEGRÄV AB
Sist ut bland rivningsentreprenörerna är 
Trellegräv i Trelleborg. Bolaget grundades 
1992 och ägs av syskonen Jonas och Stefan 
Jönsson och Ulrika Ekholm. Trellegräv är ett 
bolag som under många år levererat en stabil 
utveckling som verkar hålla i sig. De har en 
stark ställning i södra Sverige även om kon-
kurrensen ökar. Omsättningen hamnade på 
cirka 105 Mkr under 2014 och man räknar 
med att landat mellan 100 till 115 Mkr under 
2015. Idag sysselsätter bolaget 40 anställda 
och verksamheten är inriktad på tung riv-
ning, maskinrivning, rivning på hög höjd, 

skrotrivning och undervattensrivning. Det 
geografiska arbetsområdet är fortsatt södra 
Sverige. Kunderna återfinns främst inom 
bygg och industri. Som de andra aktörerna vi 
berättat om håller Trellegräv en hög investe-
ringstakt. Under året har man investerat i en 
ny Cat 336 HD med 21 meters rivningsaggre-
gat, tre stycken rivningsutrustade Cat 324 E 
samt två rivningsutrustade Cat-maskin på 18 
respektive 25 ton på hjul. Man har införskaf-
fat fyra nya rivningsgripar, fyra pulveriserare 
och betongsaxar, en skrotgrip, en lastväxlare 
med släp samt ytterligare tio nya flak. Bolaget 
är certifierat enligt ISO 9001 och 14001, certi-
fierad enligt Kontrollansvarig K samt att per-
sonalen utbildas löpande i Heta Arbeten, Ar-
bete på väg, Säkra lyft med mera. Trellegräv är 
medlem i Maskinentreprenörerna. Om mark-
nadssituationen bedömer Trellegräv att det 
inte är riktigt lika mycket arbete i den södra 
regionen som det verkar vara i Stockholms-
området. Men man tycker att situationen är 
tillfredställande och håller konjunkturen i sig 
kommer det se ganska bra ut nästa år också, 
tror man.

www.trellegrav.se

Skärbrännaren är bra 
att ha till hands.

Rivning på betryggande avstånd.
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Nu har vi även Sundt golvsågar
                   i vårt program!

                             
                               Manuella
Midhage MGS550-4 4 kW Kling Ø:  556 mm Vikt: 95 kg
Sundt GS675 7,5 kW Kling Ø:  600 mm Vikt: 112 kg
Sundt GS800/ GS811 7,5/ 11 kW Kling Ø:  800 mm Vikt: 185 kg
Sundt GS15 11 kW Kling Ø:  1000 mm Vikt: 280 kg

                              Halvautomatiska
Sundt GSA20/ GSA25 15/ 18,5 kW Kling Ø: 1000 mm Vikt: 350/ 360 kg 
Sundt GSA20LS/ GSA25LS 15/ 18,5 kW Kling Ø: 1200 mm Vikt: 350/ 360 kg

                               Helautomatiska
Sundt GXL20/ GXL25 15/ 18,5 kW Kling Ø: 1000 mm Vikt: 470/ 480 kg
Sundt GXL20LS/ GXL25LS 15/ 18,5 kW Kling Ø: 1200 mm Vikt: 470/ 480 kg

              i vårt program!              i vårt program!

  Midhage
MGS550-4

Sundt GS15

Nyhet!Nyhet!
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För 10 år sedan startade Kim Ekerwald och 
Martin Norén firman Rival som arbetar 
med rivning. På den tiden såg branschen 

annorlunda ut. Det har gått bra för Rival och 
hemligheten bakom framgången har varit en 
seriös satsning från start. Man har en platt or-
ganisation och försöker hela tiden vara nyska-
pande, miljömedvetna och har en 100-procen-
tig kvalitetssäkring.

RÄTT UTRUSTNING OCH UTBILDNING
Rival bestämde sig tidigt att satsa på utbild-
ning för sin personal och med rätt verktyg och 
utrustning för uppgiften se till att jobbet utförs 
säkert, att de anställda trivs på jobbet. När den 
ekvationen gick ihop blev kunderna nöjda och 
kom tillbaka.

En annan självklarhet var att det alltid 
skulle vara rent och snyggt på jobbet, alla skall 
ha kollektivavtal och den bästa säkerhetsut-
rustningen som finns att tillgå har alltid varit 
grundbultar för Rivals framgång.

Strategin med effektiv projektledning, tyd-
liga kvalitetssystem och framgångsrikt mil-
jöarbetet har gjort att Rival AB snabbt blev 
godkänd som underleverantör till krävande 

företag som PEAB, SL Lokaltrafik, Finansin-
spektionen, Tekniska Museet, Fabege Fastig-
heter och Berga Fortifikationsverk.

BRA SAMARBETE MED SDC
Sedan flera år tillbaka har Rival haft ett nära 
samarbete med leverantören SDC i Stock-
holm. “För oss är det a och o med ett nära sam-
arbete med en leverantör så att jobben flyter 
på. Det viktigaste är att Rival får lagerhållning 
av 90 % av de grejor vi behöver dagligen. Att 
“special” tar max 2 dagar samt att vi inte behö-
ver slösa tid med att jaga bästa pris”, säger Kim 
Ekerwald på Rival.

“Detta stärker konkurrenskraften för oss 
och vi kan fokusera våra resurser på professio-
nella anställda med bästa möjliga utrustning 
istället för ett stort varulager med stora inku-
ransrisker”, tillägger Jim Mannerström.  

 “Vi på SDC satsar hårt på att allt håltaga-
ren behöver skall vara på lager, special skall 
vara tillgängligt inom en arbetsdag och större 
volymer tar max 3 dagar från fabriken i Nora”, 
berättar Ante Larsson på SDC. 

Den allmänna trenden inom byggindustrin 
är kortare ledtider på jobb som dessutom skall 

göras både fortare och renare än bara för några 
år sedan. I detta sammanhang spelar leveran-
tören en viktig roll.

“För vår del har det inneburit att vi kraftigt 
har ökat både sortiment och lagret av borr och 
klingor samt maskiner och tillbehör. Sedan 
några år tillbaka har vi alltid omsatta borr fär-
diga för hämtning så kunderna kan byta med 
en gång”, säger Ante.

LYCKAN MED 40+ OCH 50+
Ett uppskattat produktsortiment från SDC är 
40+ och 50+ stämp- och bultstativ som utveck-
lats av företaget MPirum. “När vi kom i kon-
takt med Mpirum och fick titta på konceptet 
för dryga 18 månader sedan insåg vi att det 
innebar en klar förbättring jämfört det dagens 
15 år gamla konstruktioner”, säger Ante Lars-
son på SDC.

“Möjligheten att få ett eget högkvalitativt 
stativsortiment med ledande ergonomi och 
prestanda i vårt sortiment som vi kunde vida-
reutveckla tillsammans med MPirum var extra 
viktigt”, tillägger han.

När den här artikeln skrevs hade den första 
batchen av MPirum-stativ i stort sett utlevere-

Rätt utrustning att arbeta med kan göra stora skillnader i utförande och lönsamhet. Det kan 
Rival konstatera efter att man börjat använda utrustning från SDC och Mpirum.

MPIRUMS STATIV GÖR SKILLNAD 
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rats. Enligt SDC verkar de nå upp till våra högt 
ställda förväntningar hos kunderna. “Stort 
tack till Martin och Anders på MPirum för ett 
fantastiskt bra samarbete, det tar mycket tid 
och energi att ro ett sådant här projekt i hamn 
men med facit i hand tycker jag att det defi-
nitivt visade sig vara mödan värt”, säger Ante.

Johan Ryman på Rival som använder stati-
ven från Mpirum är nöjd. “Det var helt klart 
rätt investering när jag i mars i år köpte SDCs 
första 50+ stämp- och bultstativet med bygg-
bara stämp och pelare, vevbar stämp med 
kuggstång på inneröret, flextopp med bulthål 
och roterbart underuppfäste samt bultplatta 
med fällbart hjulpar som standard. Särskilt 
värdefullt är den vevbara stämpen med kugg-
stång även på innerröret. Med den slipper jag 
dagligen 20 till 30 tunga lyft genom att enkelt 
veva upp maskinen och borret till rätt nivå is-
tället. Dessutom kan jag borra både snabbare 
och rakare utan att behöva hålla emot stäm-
pen jämfört med andra liknande stativ”, säger 
Johan.

ERGONOMIN ÄR AVGÖRANDE
En annan viktig sak som både SDC och Rival 
framhåller är ergonomin. För Rival är ergono-
min helt avgörande då man vill erbjuda sina 
kunder duktiga proffs som orkar jobba smart 
och länge. Ett sätt är att satsa på friskvård ge-
nom att erbjuda alla anställda gratis tillgång till 
gym och erbjuda alla anställda att träna brasili-
ansk Jiu jitsu i egna träningslokaler på firman. 

SDC å sin sida letar konsekvent efter nya 
ergonomiska produkter och lösningar då det 
innebär att de är lätta att etablera och un-
derhålla samt att man har kunder som håller 
länge, vilket självklart är det viktigaste för SDC.

“Att underlätta eller helst eliminera tunga 
lyft samt spara 5-15 minuter vid varje etable-
ring innebär att man har fått cirka 5 000 tim-
mar extra att producera på under en femårs-
period samt en håltagare som slipper ha ont i 
ryggen varje kväll”, säger Ante.

OMDÖMET OM DE NYA STATIVEN
Kim Ekerwald tycker att man verkligen tänkt 
till runt utvecklingen av MPirums borrstativ. 
Stativen har många smarta och effektiva lös-
ningar som gör det möjligt att arbeta mycket 
smartare och därmed ökar arbetstrivseln.

Johan framhåller igen den vevbara stämpen 
med kuggstång även på innerröret vilket gör 

att man kan stämpa med veven så man slipper 
skjuta upp för hand.

Stativen är dessutom stabila även när man 
pressar på och böjs inte. En annan fördel är 
att förlängarna har kugg så att man kan hissa 
armen hela vägen upp samt att plattan högst 

• HÅLTAGNING • SANERING 
• RIVNING • BETONGSLIPNING

upp på stämpen är rörlig, går enkelt att stäm-
pa fast det är lite lutning på taket. Andra små 
och viktiga fördelar är sugfoten när man inte 
får bulta eller att är kraftiga gummidäck även 
på proppfoten (bultfoten) som gör stativet 
mycket lättetablerat.
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Från början var det latinamerikanska forumet 
Latin American Concrete Cutting & Demoli-
tion Forum planerat att äga rum i oktober i år. 

Men på grund av allt för många konkurrerande ar-
rangemang i Sydamerika i år beslutade att flytta fram 
forumet till nästa år.

PARTNERSKAP MED BETONG SHOW
Beslutet med framflyttningen visade sig vara ett bra 
beslut. Under sommarmånaderna har förhandlingar 
förts med eventföretaget UBM Brasil som arrangerar 
Brasiliens i nuläget största maskinmässa för bygg- 
och anläggningsbranschen, ConcreteShow. Concre-
teShow arrangeras i São Paulo årligen och har gjorts 
sedan 2006. Nästa år firar mässan 10-årsjubileum. 
ConcreteShow arrangeras på nya São Paulo Exhibi-
tion & Conference Centre som tidigare hette Imigra-
tes Exhibition Centre. Mässan arrangeras i tre dagar 
från 24 till 26 augusti, 2016. SCOP AB har i samarbete 
med det amerikanska systerföretaget Riverbends Pu-
blishing, LLC inlett ett samarbete med UBM Brasil 
och ConcreteShow att parallelt med mässan 2016 ar-
rangera Latin American Concrete Cutting & Demoli-
tion Forum den 25 till 26 augusti. Forumet kommer 
att hållas i nya konferenslokaler i direkt anslutning 
till mässan ConcreteShow. Den kommer att finnas 
ett väl tilltaget demonstrationsområde utomhus. 

”Att samarrangera Forumet med ConcreteShow var 
en utmärkt idé och jag är glad att UBM nappade på det. 
Mässan har ett nära samarbete med en rad branschför-
eningar var medlemmar besöker mässan varje år. Con-
creteShow är också ett välkänt begrepp bland både till-
verkare och distributörer samt entreprenörer inte bara i 
Brasilien utan hela Sydamerika”, säger Jan Hermansson 
på SCOP AB.

PERFEKT NY PLATS I SÃO PAULO
Samarbetet med ConcreteShow innebär också att 
man nu flyttar hela eventet från Rio de Janeiro till São 
Paulo. Hermansson tror även att detta var ett klokt 

Nytt datum för den 
latinamerikanska 
konferensen Latin 
America Concrete 
Cutting & Demoli-
tion Forum är spikat. 
Ny tidpunkt är 25-26 
augusti, 2016 på São 
Paulo Expo i São 
Paulo. Forumet 
kommer att samar-
rangeras med den 
välkända brasilianska 
bygg- och anlägg-
ningsmässan 
ConcreteShow.

Forumet stöttas av branschen
Den latinamerikanska Concrete Cutting och Demolition Forum 
stöds av ett antal branschorganisationer:
• ALEC, Associação dos Locadoras, Brazil (Brazilian  
 Rental Association)
• SOBRATEMA, Associação Braslieira de Tecnologia para  
 Construção e Mineração
• ABRECON, Associação para Brasileira Reciclagem the  
 Residuos da Construção Civil e Demolição, Brazilian  
 Association for Recycling of Construction and  
 Demolition Waste ABEMI, Associação Brasileira de  
 Engenharia Industrial
• IACDS, International Association of Concrete Drillers  
 and Sawers
• EDA, the European Demolition Association
• ICPCS, International Concrete Polishing & Staining  
 Conference
• Institute of Demolition Engineers
Forumet sponsras i nuläget av Husqvarna Construction 
Products och Arden Equipment.

www.latindemoforum.org

Latin American Concrete Cutting & 
Demolition Forum i samarbete med 
CONCRETESHOW 2016 I BRASILIEN 

beslut. Båda städerna är stora med många pågående 
byggprojekt men São Paulo har en större upptag-
ningsförmåga. Här finns de flesta entreprenörer pla-
cerade, både i staden São Paulo men också i staten 
med samma namn. De flesta tillverkare och distribu-
törer har koncentrerats till São Paulo med omnejd. 

“São Paulo är en enorm stad med o±ciellt runt 17 
miljoner invånare. Ino±ciellt tror man att det rör sig 
om ytterligare 5 miljoner invånare”, säger Hermansson.

ConcreteShow 2015 som arrangerades i slutet av 
augusti i år lockade drygt 25000 besökare och 550 
företag ställde ut.

”Vi tycker att samarbetet med Latin American 
Concrete Cutting & Demolition Forum är ett perfekt 
val. Vi vill utveckla mässan i riktning demolering, be-
tonghåltagning, slipning och polering av betonggolv, 
återvinning, sanering med mera”, säger Concrete-
Shows projektledare Cassiano Facchinetti.

Fokus på forumet 2016 kommer att vara exakt det 
samma som ursprungligen planerades. Några exem-
pel föreläsningsteman är nya produkter och tekni-
ker för effektiv och säker betonghåltagning, rivning, 
vattenbilning, återvinning, slipning och polering av 
betonggolv. Presentationer kommer att varvas med 
presentationer av olika typer av praktikfall. Ett an-
tal branschorganisationer från Brasilien kommer att 
närvara vid forumet och deltagarna kommer också 
att få möjlighet att lära sig mer om den brasilianska 
och latinamerikanska marknaden. Hela programmet 
med priser finns nu tillgänglig på forumets webb-
plats www.latindemoforum.org.

ConcreteShows projektledare 
Cassiano Facchinetti.



DC Tromb 400

Dustcontrol AB Kumla Gårdsväg 14 145 63 Norsborg Tel 08 531 940 00 sales@dustcontrol.se dustcontrol.se

’Känn kraften’

Vår nya enfas stoftavskiljare utnyttjar luftens kraft 
maximalt - 400m3/h ren arbetsglädje! Kompakt, tålig och 
utrustad med effektiv fi lterrensning och H-13 fi lter.

Nyhet
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S litstark, snabb och mångsi-
dig – den nya klingan Hus-
qvarna VARI-CUT™ är en 

prisvärd premiumklinga konstru-
erad att kapa i nästan alla sorters 

material du kan stöta på under en 
arbetsdag. Det finns inga behov 
att byta klingor, du kan kapa rör 
och armeringsjärn lika lätt som 
tegel, block och betongplattor.

HUSQVARNA LANSERAR VARI-CUT™

Företaget Flex Scandina-
via lanserar den nya be-
tongslip LD24-6, 2400 

W, 180mm. Enligt företaget 
är betongslipen kraftfull och 
en perfekt slip för betong och 
saneringsarbeten på hela 180 
mm för stora betongytor.

Betongslipen har en gum-
miutsugsring som gör att 

maskinen glider rycklöst över 
ytan och tar effektivt hand om 
damm och hårda partiklar.

Maskinen levereras med 
slipskål och vibrationsdämpat 
bygelhandtag som enkelt går 
att reglera och anpassa efter 
behov. Flex har också ett brett 
utbud av högpresterande slip-
skålar. 

Flex lanserar ny betongslip

Nya uppdateringar av hjul-
lastaren L350F från Volvo 
Construction Equipment 

gör denna mångsidiga maskin 
ännu bättre, tack vare högre förar-
komfort och bättre säkerhets- och 
underhållsfunktioner.

Hjullastaren L350F från Volvo 
Construction Equipment är nu 
inne på sitt sjunde tillverkningsår. 
Denna högproduktiva maskin 
finns i arbete i cirka 50 länder 
världen över och är en betrodd 
partner i många olika tunga app-
likationer. Under 2014 arbetade 
Volvo CE in en mängd innovativa 
uppdateringar i L350F, för att för-
bättra förarkomfort, säkerhet och 
ytterligare höja maskinens pro-
duktivitet.

När den introducerades 2007 
representerade L350F en full-
ständig nydesign av Volvos hjul-
lastarutbud. Tillverkningen av de 
uppdaterade maskinerna startade 
i februari 2014 och de nya tilläg-
gen kompletterade den ursprung-
liga konstruktionen, som då 
introducerade lock-up- momen-
tomvandlare och bomªädring för 
lastarbeten samt branschledande 
underhållsåtkomst.

Den uppdaterade L350F är 
byggd för att ge föraren en bättre 
upplevelse med högre komfort 
för att öka produktiviteten under 
arbetsdagen. Den nya robusta fö-
rarstolen har luftªädring, ett högt 
ryggstöd med nackskydd och kan 
värmas upp för optimal komfort 
i kallt väder. Stolen ger stabilitet 

tack vare en ny glidmekanism, 
ökat stöd och fler inställningsmöj-
ligheter än sin föregångare – in-
klusive färgkodad höjdinställning 
och separat justering av stolssit-
sen.

För att ytterligare underlätta 
för föraren har hytten konstru-
erats om så att föraren kan kliva 
in i maskinen via trappsteg över 
bakskärmarna. De breda, ergo-
nomiskt placerade stegen och 
de stadiga räckena gör det säkert 
och enkelt att ta sig in och ut 
ur hytten. Skärmarna kan dess-
utom fällas ut för att ge tillgång 
till den nedre delen av motorns 
serviceluckor, vilket ökar säker-
heten både i drift och vid under-
håll. En ny inspektionslucka för 
kylvätskan har också lagts till i 
den övre motorluckan för att 
ytterligare underlätta inspektio-
ner.

En ªärröppningsknapp är nu 
standard på L350F. Du trycker 
bara på knappen på den bakre 
vänstra hyttstolpen så öppnas 
hyttdörren. En LED-lampa i 
hyttöppningen lyser upp området 
för extra säkerhet. Föraren tänder 
lampan genom att trycka på den 
gröna knappen vid huvudström-
brytaren. När knappen har akti-
verats lyser lampan i tre minuter, 
så att föraren har gott om tid att 
klättra upp eller ned från hytten. 
Dessutom har ny färdbelysning 
med LED- lampor monterats på 
L350F för extra belysning av ar-
betsplatsen.

Den uppdaterade Volvo 
L350F ger både komfort 
och hög produktivitet

Midhage anställer säljare
Som säljare med inriktning på 

i första hand uthyrningsbran-
schen i Stockholm, Mälardalen 

och Uppland har Göran Grahn an-
ställts hos Jack Midhage AB. Göran 
Grahn är 47 år och från början utbildad 
bilmekaniker. Han är dock väl förtro-
gen med uthyrningsbranschen då han 
de senaste 13 åren arbetat dels hos Itex 
Rental i Bromma och nu senast som 
delägare i MG Rental AB på Ekerö.

Göran efterträder Janne Müller 
som drabbades av en hjärtsjukdom för en tid sedan. Janne är nu 
helt återställd men har valt att trappa ner. Han kommer fortsätta 
inom Jack Midhage med diverse specialuppdrag på distriktet och 
centralt.

www.midhage.se
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Göteborgs Rivteam har arbetat med att 
demolera 13000 kvm betonggolv i en 
industrilokal i Arendal i Göteborg. Lo-

kalens fiberarmerade betonggolv har på grund 
av överbelastning drabbats av stora sprickor 
och ska därför rivas för att ge plats åt ett nytt 
golv. Med hjälp av bland annat den ªärrstyrda 
rivningsroboten Husqvarna DXR 300 planerar 
Göteborgs Rivteam att genomföra rivningsar-
betet på åtta veckor.

”Husqvarnas produkter i sig är av mycket 

hög prestanda men den avgörande faktorn 
till varför vi väljer Husqvarna framför alla 
dess konkurrenter är den oslagbara servicen 
Husqvarna erbjuder. Det spelar ingen roll om 
det rör sig om vardagar, helger, vilken tid på 
dygnet vi ringer eller vart vi är någonstans, 
av Husqvarna får vi alltid personlig service 
av väldigt duktiga produktspecialister”, säger 
Jimmy Johansson på Göteborgs Rivteam. Jim-
my Johansson på Göteborgs Rivteam påpekar 
att DXR 300 fungerar extra bra vid rivning på 

och omkring känsliga områden då maskinen 
trots sin enorma prestanda är kompakt, lätt 
och smidig att flytta runt omkring på arbets-
platsen.

”En stor del av rivningsarbetet sker där tak-
höjden är begränsad och där rivningsarbetet 
sker runt omkring bärande pelare och andra 
känsliga områden. DXR 300 ger oss enorm ef-
fekt och precision vilket har gjort det möjligt 
för oss att arbeta under så pass krävande förut-
sättningar”, säger Johansson.

Göteborgs Rivteam river 13000 m2 
betonggolv med Husqvarna DXR 300

AMAS Svenska AB   0171-48 74 00   info@amas.se   www.amas.se

REDO FÖR DE TUFFASTE JOBBEN
NYA FXJ-SERIEN UTAN GENOMGÅENDE BULTAR

Midhage anställer säljare
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Ordning och reda är viktigt oavsett vad 
man jobbar med. Är man håltagare 
spelar bra administrativa redskap en 

viktig roll i arbetet. Inom bygg- och anlägg-
ningsbranschen fanns länge stora brister vad 
gällde hjälpmedel för entreprenörer som arbe-
tade ute i fält. Det blev ofta fel. Kunder debi-
terades för mycket eller så fick entreprenören 
inte ut för alla arbetade timmar eller för ma-
skiner som hyrts för en uppgift. Saker och ting 
glömdes bort.

FASTNADE FÖR CHRONOX
Janne Månsson på håltagningsföretaget King 
Concrete bekräftar problemen. “Jag har i 
många år använt egna arbetsrapporter kon-
struerade i Excel. Problemet med det gamla 
systemet var att killarna som var ute på jobb 
glömde ibland att rapportera en del jobb. Jag 
skrev ju aldrig någon arbetsorder som knöts 
till arbetsrapporten. Kommunikationen om 
olika jobb skedde per sms eller telefon”, berät-
tar Janne.  

För att få bättre ordning på rapporteringen 
började Janne sondera vilka hjälpmedel som 
fanns på marknaden och ifall rapporteringen 
kunde utföras med hjälp av internet. Men han 
hittade inget upplägg som riktigt motsvarade 
hans önskemål. Att utveckla ett eget system 
skulle bli alldeles för dyrt.

Men när företaget Profundis presenterade 
sitt tidrapporteringssystem Chronox på ett 
möte i branschföreningen HiB (Håltagnings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindu-
strier) nappade Janne och såg att här fanns 
potential. “Det som Daniel Gustavsson från 

Profundis presenterade kunde vidareutvecklas 
och vi talades vid en del om mina egna idéer 
och hur Chronox kunde byggas ut för att passa 
håltagare”, berättar Janne. Resultatet av denna 
första diskussion utmynnade i ett samarbete 
mellan Profundis och HiB att ta fram en vet-
tig rapporteringslösning som kunde passa flera 
aktörer i branschen. Det beslutades att HiB 
skulle gå in med ett ekonomiskt bidrag för att 
utveckla systemet tillsammans med Profundis 
och driva projektet.

ENKEL MOBIL LÖSNING
Det fortsatta arbetet resulterade i flera möten 
mellan Profundis och HiB. Profundis började 
programmera och presenterade ett förslag som 
kändes optimalt. Tanken med det nya syste-
met var att håltagarna ute i fält skall kunna ta 
emot en order mobilt i sin smartphone, läs-
platta eller en portabel dator utan att behöva 
åka via kontoret och hämta en skriven order 
med dagens uppdrag. “För oss har det nya sys-
temet blivit perfekt och är väldigt smidigt om 
man utför jobb i större städer eller om man har 
sin verksamhet över ett ganska stort geogra-
fiskt distrikt och på flera orter”, säger Janne.

Janne berättar att debiteringen i det nya 
rapporteringssystemet sker enligt AB 04 och 
enligt principen löpande räkning och själv-
kostnadsprincipen. Detta innebär att man 
redovisar kostnader för diamantslitage, arbets-
tid, hjälpmedel som hyra av maskiner, trans-
porter och övrigt.

I rapporteringsprogrammet Chronox fyller 
rapportören i vad som producerats, tidsåtgång, 
maskinhyror, interna såsom externa, diamant-

slitage, transporter, kostnad för servicebil, de-
poni samt eventuellt extra tillkommande kost-
nader. Programmet är enkelt och överskådligt 
upplagt med olika specialanpassade fönster 
och rullmenyer så rapportören enkelt kan fylla 
i rapporten. Vanligt förkommande uppdrag 
och återkommande maskiner är mycket enkelt 
att hitta och fylla i.

När sedan de olika projekten lagts in i or-
derdelen av programmet får man en enkel 
överblick av de jobb som skall utföras och de 
som redan är igång. Om någon skulle halka 
efter med rapporteringen varnar programmet 
automatiskt och det objekt som avses lyser rött 
tills det attesterats av administratören av pro-
grammet.

När ett projekt är avklarat skapas en kvit-
tens för att riskanalys och egenkontroll gjorts. 
Operatören kvitterar projektet genom att sätta 
sina initialer. Dokumenten för riskanalys och 
egenkontroll sparas av operatören och kan bi-
fogas med fakturan om så kunden önskar. Den 
slutliga utskriften har gjort lättförståelig och 
prydlig.

Janne Månsson framhåller att en fördel 
med det håltagaranpassade Chronox från Pro-
fundis är att det kan anpassas så att det passar 
varje användare. “När vi var med och tog fram 
systemet utformade vi det så det passade vår 
verksamhet perfekt. Men det är ju inte säkert 
att alla jobbar som oss. Därför har Chronox 
gjorts väldigt flexibelt för att passa alla typer av 
användare”, avslutar Janne.

www.chronox.se
www.kingconcrete.se

www.profundis.se

Enkla och bra administrativa rutiner är viktigt. Med det håltagaranpassade 
rapporteringssystemet Chronox förenklas det dagliga arbetet och säkerstäl-
ler att rätt pris för uppdraget debiteras.

Chronox, håltagarens digitala hjälpreda 
Daniel Gustavsson från Profundis.



NYA QA335
DOUBLESCREEN
TVÅ ÄR BÄTTRE
ÄN EN

SANDVIKMOBILES.COM

Få ut ännu mer av dina mobila enheter. Vår nya mellanstora 
QA335 Doublescreen är utrustad med två höghastighetssiktar 
som arbetar oberoende av varandra, vilket ger större 
justerbarhet, ökad precision och högre effektivitet.  
Vår patenterade Doublescreen gör siktningen effektivare. Du får 
renare slutfraktioner och därmed ett högre säljvärde på produkten.
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Redan tidigare har QI440 visat sitt värde 
med utmärkt produktform, hög pro-
duktivitet och enkel manövrering. Den 

nya modellen, Premium QI441, ger kunderna 
oöverträffad flexibilitet i såväl primär- som 
sekundärkrossning. Detta uppnås med hjälp 
av Sandviks patenterade krosskammare CI421 
Prisec™. Med den kan baskrossen enkelt växla 
mellan primär- och sekundärkrossning, vilket 
i princip ger kunden två maskiner i en. De 
två hydrauliskt manövrerade gardinerna kan 
lätt ställas om, vilket tillåter produktion av 
ett brett sortiment högkvalitativa produkter i 
olika storlekar.

Nya QI441 har även kvar funktioner som in-
troducerades i och med QI440, som exempelvis:

• Direkt drift för optimal bränsleekonomi  
 och låga driftkostnader
• Stor matartratt med högeffektiv   
 grovsortering
• Trågmatare för att skydda huvud-  
 transportören mot partiklar som slungas  
 från rotorn med hög hastighet
• Användarvänligt PLC-styrsystem och  
 färgskärm för enkel manövrering
• Inloppsöppningen kan lyftas med ªärr- 
 kontrollen för att häva blockeringar

• Magnetavskiljare över bandet, grov-  
 sortering och keramiska slaghammare  
 som standard
• Lågt slitage, enkelt underhåll och låg  
 kostnad per ton

Ett omfattande utbud av tillval gör QI441 
ännu mer mångsidig. Bland annat kan kundens 
specifika krav matchas så att krossen anpassas 
för en viss tillämpning, exempelvis utrustas 
med  Doublescreen, en unik dubbel, tvådäckad 
hängande sikt, med återcirkulationssystem. 
Eftersom konventionella hängande siktar ofta 
är en begränsande faktor i högkapacitetskros-
sar är detta en stor fördel. Kunden tvingas 
annars ofta att skaffa en dyr sekundärsikt. 
Doublescreen-systemet är konstruerat för att 
matcha den maximala krosskapaciteten, vilket 
gör det möjligt att tillverka noggrant dimensi-
onerade fraktioner för omedelbar användning 
vid källan – från en enda maskin.

QI441 Prisec™ är det senaste tillskottet till 
Sandviks premiumsortiment av larvburna 
slagkrossar. Sandviks kunder får med QI441 
Prisec™ en mångsidig mobil krosslösning, 
oavsett användningsområde. Krossen finns 
i heavy duty och i kompakt utförande. Alla 
modeller har höga reduktionsgrader och ger 
kunderna bästa möjliga produktform, hög pro-
duktivitet, lågt slitage, enkelt underhåll och låg 
kostnad per ton.

FLEXIBILITET OCH PRESTANDA 

QA335 Doublescreen har flera utmärkta 
funktioner för enkel drift och effek-
tivitet. Det inkluderar till exempel 

ett användarvänligt elektriskt kontrollsystem 
med sekvensstart, hydraulisk siktseparation 
som underlättar vid byte av siktmedia, och en 
bränsleeffektiv motor på 74,5 kW. 

QA335 har utformats med hopfällbara 

skyddsräcken kring gångbanorna för att ge en 
säker arbetsplattform för service och under-
håll. Dessa drivs hydrauliskt vilket möjliggör 
snabba uppstartstider. QA335 har ªärrkontroll 
för att förenkla manövrering på plats. 

 Den innovativa Doublescreen-tekniken är 
en av de mest anpassningsbara och flexibla sikt-
lösningarna på marknaden, med två höghastig-

hetssiktar som arbetar oberoende av varandra. 
Arbetsvinkeln för varje sikt kan justeras obe-
roende av den andra, för att på så sätt anpassa 
maskinen till de specifika förutsättningarna på 
platsen. Det ger större justerbarhet, ökad pre-
cision och högre effektivitet. QA335 är idealisk 
för produktion av snävt specificerade fraktioner 
utan att göra avkall på produktiviteten.

Sandvik Construction lanserar nya QA335 Doublescreen



Top-5 om RM80 enligt Kristian:

 Mångsidig

 Inmatningskapacitet

 Bra slutprodukt

 Låg ljudnivå

 Driftsäker

ett starkt val! 

Billeberga • Borås
Malmköping • Luleå

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

Kristian Nordbergh, 
Företagsledare
Tommy Nordberghs 
Maskin & Transport AB

För Tommy Nordbergh AB är nyckeln till framgång att hitta 
de bästa lösningarna till sina uppdrag. För det krävs en 
modern och kompetent maskinpark. 

”RM80GO! ger oss hög fl exibilitet och produktivitet. Det 
färdiga materialet är suveränt, oavsett vad som krossas. Ena 
veckan kör vi asfalt nästa vecka är det betong – året runt. 
Man blir förvånad över att en så liten tyst maskin kan producera 
så mycket. Vi är väldigt nöjda!” säger Kristian Nordbergh.

Mästare på demolering och återvinning!
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Den danska rivningsentreprenören Tscherning firar 40 i år. 
Bolaget som är en av Skandinaviens största rivningsentrepre-
nörer ökar nu satsningen på den svenska marknaden.

Tscherning firar 40 i år

Tscherning grundades 1975 utav en av 
Danmarks riktiga rivningspionjärer, 
Georg Tscherning. Georg är unik och 

ganska ovanlig som rivningsentreprenör. Inte 
för att han har ett brinnande intresse för ma-
skiner och verktyg utan för att han också har 
en helt annan sida som står lite i kontrast. 
Sedan många år tillbaka är han verksam som 
konstnär, både som målare och skulptör. Han 
arbetar särskilt i järn och Tschernings kontor 
pryds överallt av Georgs konstverk. Även om 
Georg har hunnit bli 83 år är han i allra högsta 
grad fortsatt verksam och kommer till jobbet 
varje dag.  

TIDIG MED MASKINUTHYRNING
När allting började på 1970-talet hyrde Georg 
ut sin maskinpark med förare till olika projekt 
i Köpenhamns-regionen. Att hyra ut maskiner 
med förare på den här tiden var ganska nyska-
pande. Georg var också en av de första entre-
prenörerna i Danmark som började använda 
hydraulhammare. Det var främst Krupp- och 
Montabert-hammare som också var först med 
den här typen av verktyg. Att använda hydraul-
hammare var en ny revolutionerande teknik 
som blev mycket populär och Georgs uppdrag 
bara ökade och ökade. Han blev så välkänd i 
Köpenhamns-området att han fick ett smek-
namn och kallades för Dr Hug som kan över-
sättas med Doctor Hook. 

Mellan 1970 och 1990-talen växte verksam-
heten stadigt men den verkliga expansionen av 
företaget startade på 1990-talet och har sedan 
dess fortsatt. Idag är Tscherning ett av Dan-
marks tre största rivningsföretag. Georg fick 
1993 förstärkning i bolaget i Klaus Bodilsen. 
Klaus kom från Ramussen & Schiøtz, som idag 
ägas av NCC. Klaus kände Georgs son Søren 
väl och 1997 började även Søren Tscherning i 
familjeföretaget. Klaus anställdes som projekt-
ledare och blev Georgs högra hand. Att Søren 
sedan kom in i verksamheten och att man i 
lagom tempo kunde växla över ledarskapet i 
bolaget mellan generationerna skulle visa sig 
vara en perfekt väg till framgång. Søren är idag 
styrelseordförande i verksamheten.

SNABB OCH STABIL TILLVÄXT
Verksamheten började som sagt växa på allvar 
under 1990-talet och 1999 tilldelades man Ga-
zellpriset för snabbt växande företag. Priset delas 
ut av den danska börsens tidning “Børsen”. Året 
2002 hade Tscherning växt ur sina lokaler i Kö-
penhamns södra hamnkvarter och man flyttade 
då verksamheten till Hedehusene där det ligger 
idag. Året efter flytten blev verksamheten certi-
fierad enligt ISO 9001 och OHSA. Idag är man 
det enda danska rivningsföretaget med tre cer-
tifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Två år senare, 2004, började man bredda 
sin verksamhet och startade upp en ny division 

inom bolaget som skulle arbeta mera renodlat 
med byggkonstruktioner och markanläggning. 
Spektrat av arbetsuppgifter utvidgades också 
och man började bland annat utföra uppdrag 
inom den danska kärnkraftsindustrin inklu-
sive avveckling av två av Danmarks tre kärn-
kraftverk. Sedan många år hade Tscherning 
utfört rivningsprojekt i samarbete med andra 
danska rivningsentreprenörer, bland andra fö-
retaget Villy C. Petersen. 2006 genomförde de 
två bolagen Danmarks största rivningsprojekt 
genom tiderna. Åtta år senare, nämligen 2014, 
skulle Tscherning förvärva Villy C. Petersen 
och samma år förvärvades även ett annat väl-
känt rivningsföretag, nämligen Brandis. Dans-
ka håltagningsfirman Total Diamanten med 25 
anställda ingår också i Tscherning-gruppen. 
Dessa förvärv placerade Tscherning bland de 
tre största rivningsföretagen i Danmark och 
idag omsätter man nära 400 MSEK och syssel-
sätter inom gruppen 300 personer.

Om Tscherning tidigare samarbetade med 
andra liknande företag har man nu ändrat in-
riktning. I dag försöker man i största möjliga 
mån använda sina egna resurser och lägger ut 
väldigt lite på UE. 

 “Om vi kan hålla så mycket som möjligt 
av jobben inom vår egen organisation kan vi 
minimera konkurrensen. För många underle-
verantörer i projekten ökar risken för konkur-
rens i framtida projekt”, säger Klaus Bodilsen.
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Andra faktorer som är viktiga för att hålla 
sig i framkant och hålla konkurrenterna på av-
stånd är att satsa på välutbildad personal och 
en modern och välservad maskinflotta. Från 
2012 har Tscherning sin egen Tscherning Aka-
demi där man utbildar sin personal internt.

BYGGINDUSTRIN DRIVER DANMARK
Den danska byggmarknaden är för tillfället 
mycket gynnsam. “Det är faktiskt byggindu-
strin som i nuläget bär upp den danska ekono-
min”, berättar Tscherning VD Søren Refsgaard. 
“En massa byggprojekt är igång just nu och 
många väntar på att starta upp så marknadssi-
tuationen är mycket god. Men priskonkurren-
sen är som vanligt tuff. De flesta tror att den här 
utvecklingen kommer att hålla i sig och till och 
med öka inom området specialprojekt under de 
närmaste åren”, tillägger Refsgaard.

Danmark består av två öar och en halvö. De 
flesta byggprojekten finns på Själland där Kö-
penhamn ligger. Man har genomfört en rad olika 
byggprojekt runt järnvägen vid Öresund. Just nu 
jobbar Tscherning med järnvägslänken mellan 
Köpenhamn och Ringsted. Här kommer man 
ha ett höghastighetståg och man har genomfört 
ett antal rivningar av broar och viadukter med 
koppling till länken. Tscherning har också utfört 
en egenutvecklad metod för byggnation av några 
tunnlar längs länken. Man har gjutit tunnlarnas 
sidor, bestående av betongpelare, och därefter 
spräckt den gjutna väggen ner till lämplig höjd 
för förankring av takelementen. I nästa nummer 
kommer vi att berätta mera om detta projekt. 
Tscherning är inblandade i ett femtiotal olika 
bygg- och anläggningsprojekt i Köpenhamns-
området just nu. Ett annat exempel är utriv-
ningen och renoveringen av tre huskroppar på 
vardera 15 våningar i förorten Sorgenfri. Fastig-
heterna byggdes på 60-talet och består av cirka 
380 lägenheter som skall totalrenoveras. Det 
handlar om totalt 380 kök och 432 badrum och 
toaletter. Den utvändiga fasaden byts ut samt de 
378 balkongerna. Hisschakten byggs om och byts 
ut. Även det här projektet kommer vi att berätta 
mer on i PD 4. 

“Vi åtar oss naturligtvis alla typer av pro-
jekt som faller inom ramen för det vi sysslar 
med. Men vi är särskilt intresserade av projekt 
där kraven är höga och där specialkompetens 
efterfrågas vad gäller metoden, utrustningen 
och arbetskraft med rätt kunnande. På den här 
typen av jobb är vi mycket konkurrenskraftiga 
för att vi kan leverera det kunden efterfrågar. 
Lågprisjobb är däremot inte vår grej. Det kan 
ingen överleva på”, säger Søren Tscherning. 
Søren uppskattar att Tscherning idag har om-
kring 10 till 15 % av marknaden i Danmark 
och man har resurser att åta sig riktigt stora 
entreprenader. Han uppskattar att cirka 70 % 
av jobben ligger geografiskt runt Köpenhamn 
och på Själland. Förutom traditionella riv-
ningsjobb utför man även saneringsarbeten, 
eliminering av hälsovådligt material såsom as-
best, olika typer av oljor och kemikalier, PCB 
med mera. Man utför rening av mark och jord. 
Den relativt nya avdelningen inom bolaget 

utför olika typer av markarbeten, traditionella 
grävjobb samt planering och anläggning av 
grundfundament, dräneringsarbeten, grund-
förstärkning med mera. Olika typer av nypå-
gjutningar är en allt vanligare förekommande 
arbetsuppgift för Tscherning. Håltagningsar-
beten utförs, som nämnts, genom dotterbola-
get Total Diamanten.

MODERN OCH 
KRAFTFULL MASKINFLOTTA
Tscherning har omkring 120 maskiner i sitt 
stall från minigrävare till stora och tunga ma-
skiner utrustade med höjdrivningsaggregat 
med räckvidder upp till 27 meter. Man har åtta 
rivningsrobotar från Brokk från 400 kg upp 
till ett ton. Det händer också att man använ-
der sin 52 meter höga kran med rivningskula. I 
sortimentet finns också fyra lastväxlarbilar och 
omkring 70 containers som ständigt cirkulerar 
på olika jobb. Mängden av hydrauliska verk-
tyg för rivning, sortering och återvinning är så 
många att det är svårt att uppskatta mängden. 
På detta skall läggas säkerhetsutrustning för 
saneringsarbetena samt ett antal hjullastare 
och dumpers.

Det finns fortsatt god potential för Tscher-
ning att växa på den danska marknaden. Men 
just nu fokuserar man på att bibehålla sin 
marknadsposition i Danmark och istället växa 
på andra marknader. Tyskland ligger nära men 
är i nuläget inte så intressant. Närmare ligger 
Sverige och det är här man vill växa. Tscher-
ning har redan ett dotterbolag i Sverige och 
kommer att öka sin marknadsnärvaro i grann-
landet. Under de senaste sex åren har Tscher-
ning utfört jobb i Sverige vid flera tillfällen. 
Ett uppseendeväckande projekt var rivningen 
av den mycket förorenade svavelsyrafabriken 
Kemira utanför Helsingborg. Tscherning är se-
dan länge medlemmar av branschföreningen 
Dansk Byggeri som är Danmarks svar på Sve-
riges Byggindustrier där Søren Tscherning är 
ordförande för branschföreningens sektion 
i Köpenhamn. Man är också medlemmar i 
Danska Asbestföreningen samt i European 
Demolition Association.

Och i år fyller alltså företaget 40 år. Själva 
jubileumsfirande kommer att äga rum i no-
vember när företagets nya verkstad med kon-
tor ett stenkast från huvudkontoret invigs. 

www.tscherning.dk
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Grävmaskinen EC140E från Volvo Con-
struction Equipment är fullspäckad 
med den senaste tekniken för att 

minska bränsleförbrukning och utsläpp – sam-
tidigt som den har en av de mest bekväma och 
produktiva förarmiljöerna på marknaden.

Den nya Volvo EC140E är utrustad med en 
stark Volvo D4-motor som uppfyller Steg IV 
och gör att kunderna kan minska sin bränsle-
förbrukning och sina utsläpp, men ändå få den 
konsekvent höga kvalitet och pålitlighet som 
de väntar sig från Volvo Construction Equip-
ment (Volvo CE). Den starkare motorn till-
sammans med pumpens ökade ingångseffekt 
ger mycket bra respons vid manövrering och 
körning, vilket leder till lägre förbrukning, 
snabbare cykeltider och högre produktivi-
tet. Hydraulsystemet, i kombination med det 
helt elektriska reglersystemet och det avance-
rade ECO-läget har optimerats för att matcha 
motoreffekten, minska kraftförlusterna och 
förbättra kontroll och responstid. Huvudma-
növerventilen och programvaran bygger vi-
dare på den redan överlägsna manövrerbarhe-
ten och förbättrar bränsleekonomin tack vare 
jämna och smidiga manövrar.

En bomflytfunktion gör att pumpkraften 
för sänkning av bommen kan sparas eller an-
vändas till andra funktioner, medan den auto-
matiska avstängningsfunktionen för motorn 
ger ännu lägre Grävmaskinen EC140E har en 
branschledande hytt som är rymlig och be-
kväm, och föraren har allt som behövs inom 
räckhåll. Detta främjar inte bara förarens hälsa 
och välbefinnande, utan även hans/hennes 
produktivitet – helt utan ansträngning. Alla 
maskingränssnitt – inklusive manöverspakar, 
knappsats, panel och LCD-skärm – är ergo-
nomiskt utformade för optimal kontroll och 
effektivitet. Antalet knappar har reducerats 
och klimatregleringen integrerats i knappsat-
sen för enklare justeringar. Extra praktiskt är 
det att funktioner som vindrutetorkare, kame-
ror, autotystning och power max kan tilldelas 
en genvägsknapp på joysticken. På så sätt kan 
föraren välja en funktion utan att behöva av-
bryta arbetet.

Förutom en backkamera erbjuder Volvo 
EC140E även en sidokamera (tillval) som 
täcker in förarens döda vinkel. Båda kameror-
nas vyer kan visas på färgskärmen. Detta gör 
arbetsmiljön säkrare både för förare och mark-
personal. En annan viktig säkerhetsfunktion är 
säkerhetsbältets varningssignal och varnings-
lampa som utlöses om tändningsnyckeln vrids 
om innan säkerhetsbältet är fastspänt.
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Delete, ett ungt och hittills 
ganska okänt svenskt bolag 
inom industrisanering och 
rivning, börjar visa framföt-
terna. Redan nu, fem år efter 
att bolaget grundades och tre 
år sedan starten i Sverige är 
Delete Group på väg att bli en 
av de största aktörerna inom 
sitt verksamhetsområde i hela 
Europa. 

They Delete the Problems

Delete Group är en ung företagsgrupp 
och en seriös utmanare på den svenska 
marknaden. Moderbolaget Delete Oy 

grundades 2010 i Finland och två år senare 
förvärvades svenska Sanvac i Umeå som blev 
starten för Delete i Sverige. Orsaken att blick-
arna ganska tidigt började riktas mot Sverige 
berodde på att den svenska marknaden är stör-
re än den finska inom de områden som Delete 
jobbar. Sverige är dessutom ganska likt Finland 
rent affärsmässigt. “Företagsledningen i Fin-
land bedömde att i Sverige finns god potential 
att växa både organiskt och genom förvärv”, 
säger My Lind som är marknadschef på Delete 
i Sverige. 

TRE AFFÄRSOMRÅDEN
Delete arbetar inom tre affärsområden: Indu-
strisanering, Rivning och Ställningsmontage. 
Industrisanering är det område man är störst 
inom idag och därefter kommer rivning. Riv-
ning är dock det område man växer mest inom 
rent organiskt. “Under resten av det här året 
ser vi stora möjligheter att växa ytterligare i 
Sverige. Under året har vi haft flera större riv-
ningsprojekt där vi dessutom haft ett internt 
samarbete med Finland som har en unik ex-
pertis”, berättar My. Det finska moderbola-
get har under åren sedan starten med fram-
gång genomfört flertalet uppseendeväckande 
mångmiljonprojekt i Finland. Ett exempel är 
rivningen av stålverket Koverhar som sysselsät-
ter hundratals anställda och omfattar rivning 
av 39 byggnader till största delen tillverkade 
i stål. Projektet påbörjade 2014 och beräknas 
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They Delete the Problems
vara klart under våren 2016. Joacim Ericsson 
samarbetar ofta med sin motsvarighet i Fin-
land och en stark fördel för bolagsgruppen är 
att från projekt till projekt slå samman resur-
serna i de båda länderna.

KUNNANDE OCH KVALITET 
I PERSONAL OCH UTRUSTNING
Inom affärsområdet rivning erbjuder Delete 
AB samtliga typer av tjänster som är relaterad 
till rivning vilket innebär tungrivning, rivning 
med höjdrivningsaggregat, renoveringsriv-
ning eller lättrivning, utrivningar, sågning och 
borrning i betong med mera. “Det finns inget 
som stoppar oss och vi har utrustningen och 
kunnande som krävs. Det kan vara tung, högt, 
trångt och svåråtkomligt, Delete fixar det”, sä-
ger Joacim Ericsson som arbetat för det svens-
ka Delete sedan det startades. Joacim kom in i 
verksamheten genom att Sanvac förvärvades. 
Han har tidigare varit affärsområdeschef för 
industrisanering men tog i år över ansvaret för 
rivningsverksamheten inom bolaget. Joacim 
har lång erfarenhet från rivningsverksamhet.

“Allt går att fixa med rätt kompetens och ut-

rustning. Vi har välutbildade medarbetare med 
en mångårig kunskap från branschen. Viktigt 
är också att prioritera säkerhet och miljö vilket 
är en självklarhet för oss. Inför större rivnings-
uppdrag har vi genomgående kontakt med de 
myndigheter som berörs, exempelvis Arbets-
miljöverket”, tillägger Joacim.

Delete är certifierade enligt ISO 9001 samt 
14001 och kommer under första delen av 2016 
även certifieras för OHSAS18001. Bolaget har 
dessutom tillstånd att sanera asbest och PCB 
samt tillstånd att transportera farligt avfall på 
väg. “Till detta skall givetvis läggas att vår per-
sonal har kundspecifika utbildningar som ex-
empelvis heta arbeten men även utbildningar i 
asbest och PCB-sanering, framdrift av hjullas-
tare, grävmaskiner, rivningsrobotar med mera. 
Våra platschefer och projektledare har BAS-P 
och BAS-U-utbildningar, vilket innebär att vi 
kan ta på oss en totalentreprenad vilket vi ofta 
också gör”, säger Joacim.

Vad gäller svenska Deletes uppdrag har 
man redan nu etablerat en stark ställning inom 
processindustrin. Några exempel på utförda 
projekt är rivning av kanaler vid masugnar 

Mårten Fuchs, VD, Delete.
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hos SSAB, rivningsarbeten hos Mestsä Board 
i Husum, löpande ugnsrivningar hos Boliden, 
släcktornsrivning för SSAB, rivning av flertalet 
hyreshus i Umeå och för andra byggföretag 
över hela landet, PCB-saneringar åt Akade-
miska Hus med mera. Joacim berättar att man 
aktivt och löpande räknar på en rad större in-
tressanta rivningar över hela landet.

På några få års verksamhet har man i det 
svenska bolaget lyckats bygga upp en omfat-
tande maskinpark som består av en ansenlig 
mängd mindre och lättare maskiner och ut-
rustningar för olika typer av håltagning, riv-
ningsrobotar till tunga rivningsmaskiner på 
upp till 140 ton. Inom gruppen finns höjdriv-
ningsaggregat som har en räckvidd på upp 
till 41 meter. Samtliga bärarmaskiner är ut-
rustade med hydraulhammare, betongsaxar, 
pulveriserare, sorteringsgripar, stålsaxar med 
mera.

REDAN EN AV EUROPAS STÖRSTA
Delete i Sverige sysselsätter idag omkring 200 
anställda vara 25 arbetar inom rivning. Omsätt-
ningen 2014 landade på 180 miljoner svenska 
kronor och i år räknar man att nå upp till 280 
Mkr. Man är idag etablerade över hela landet 
fördelat på 11 orter i landet vilka är Piteå/Kalix, 
Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Husum, Gävle, 
Karlstad, Göteborg, Alingsås och Sölvesborg. 
Målet rent generellt är att bli den ledande ak-
tören inom industrisanering och rivning. Man 
satsar på att under de närmast åren fortsätta att 
växa organiskt men också genom nya förvärv. I 
Sverige som i Finland har man en historia med 
flera större förvärv bakom sig. När verksamhe-
ten i Sverige drog igång förvärvade man Sanvac 
och ganska snart därefter Abrab, MMB, FENAB, 
MITAB och AB Sprängsotning. Just nu håller 
man dessutom på att rekrytera en ny regionchef 
i norra Sverige.

Att Delete Group är ett sant nordiskt bolag 
märks genom dess fokus på Norden men också 
det faktum att gruppen ägs av den danska Private-
Equity-bolaget Axcel. Verksamheten inom Delete 
startades, som redan nämnt i början av artikeln, 
med att det finska bolaget grundades 2010. Bil-
dandet av bolaget skedde genom förvärv av bolag 
som i Finland arbetade med industrisanering och 
rivning. Själva namnet “Delete” hängde ihop med 
uttrycket “We Delete Your Problems” som är ett 
budskap till bolagsgruppens kunder. Ur denna 
slogan föddes, kort sagt, namnet Delete. Under 
de senaste fem åren har bolagsgruppen förvärvat 
omkring 20 bolag och omsatte inom hela grup-
pen nära en miljard svenska kronor under 2014, 
noga räknat 100 miljoner euro. Man har idag cirka 
700 anställda inom hela gruppen. En ganska säker 
gissning är att marknaden kommer att få se myck-
et mer av Delete under de närmaste åren.

www.delete.se

Joacim Ericsson, affärsom-
rådeschef rivning Delete.

Rivning av släcktorn.

Petri Virtanen, affärsområdeschef 
industrisanering Delete.
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MALMÖ 040-22 22 04  |  GÖTEBORG 031-24 40 05

NYA MODELLER 
1,5 – 8 TONS MINIGRÄVARE. 

MYCKET HÖG KOMFORT OCH KVALITE.

FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

WWW.BOBCAT.SE
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Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Den här reseskildringen 
från Hemavan kommer lite sent med tanke på att det snart är skidsäsong igen. Men i 
våras reste åtta veteraner till de svenska fjällen i Hemavan. Lasse Eriksson berättar.

Åtta gubbar från Veterangänget hade bo-
kat genom Magnus Juthage och Janne 
Lemos en resa till skid- och skoterpa-

radiset Hemavan. De övriga deltagare var Bill, 
Bosse och Hasse från Göteborg, Mario från Kil, 
Peter och Lasse från Stockholm respektive Sö-
dertälje.

SKIDOR OCH SKOTERFÄRD
Vi startade på torsdagen den 16 april från Ar-
landa inrikesterminal 3. Ett plan som tog cirka 
30 personer tog oss till Hemavans flygplats via 
Vilhelmina på 2,5 timmes resa. Bodde gjorde vi 
i nybyggda villor, 4 i varje länga. Vi förberedde 
oss omgående för morgondagens strapatser 
med några öl samt en god middag på Hemavans 
Värdshus med fina norrländska produkter.

Fredag morgon försökte vi få tag på Stig 
Strand som hade kontaktats långt i förväg att 
vi skulle ut på ªället med skoter. Men ett miss-
tag hade gjort att han glömt bort oss, vilket för-
anledde att fyra man fick ta skidbackarna och 
bara fyra man fick tag på skotrar. 

Allt förlöpte dock väl då vädret för dagen var 
+10 grader samt strålande sol ingen vind. Sko-
tergubbarna kom iväg vid 10-tiden och körde 
på fina leder i 6 mil med ett uppehåll för våÂor 
och kaffe i en liten stuga på ªället. I skidbacken 
var det också bra, med toppenföre lagom hårt.  
Vi anlände till vårt boende vid 4-tiden efter en 
god öl på värdshuset Stig Inn. 

På högªällshotellets bakficka (Lappkastet) 
var det afterski med musik som fick trumhin-
norna att bukta, men jättekul.

Middagen under kvällen hölls på Sonningsgår-
den, en bra krog någon kilometer från centrum.

BESÖK I TÄRNABY
Lördagen kom med lika bra väder som dagen 
innan. Vi slappade lite efter frukosten som 
serverats i Högªällshotellets matsal 400 meter 
uppför en brant backe som gjort oss lite knä-
svaga, men humöret på topp. Vi tog en taxibuss 
för hela gruppen på en sightseeing till Tärnaby 
(cirka 2 mil från Hemavan.) och besökte Inge-
mars-backen där Ingemar Stenmark tränat som 
pojke  till stordåden senare i livet. Göteborgs-
grabbarna chartrade en helikopter som körde 
runt i ªällvärlden med dem under en timme. 

Kvällen började med afterski där rockbandet 
spelade för sista gången denna säsong, lite öl 
och ljudnivå som tidigare, mycket folk och trev-
lig stämning. Middag på en mycket bra restaur-
ang, Nannas Kök & Bar i byn där vi trivdes bra.

SKOTERFÄRD MED STIG STRAND
Så kom söndagen. Vi mötte upp på Stig Strands 
företag Trolltunet där Stig hade ordnat  8 snö-
skotrar och han tog oss ut i flygande fläng med 
hastigheter mellan 30 och 80 km i timmen en 
rasande  fart på dessa maskindunder. Snödjupet 
var fortfarande över 2 meter på vissa ställen. Alla 

lyckades dock klara sig bra förutom några små  
felskär i björkskogen. Vi färdades c:a 7 mil till en 
vindskyddad plats (det blåste 20-25 m/sek) där 
Stig gjorde upp eld i snödrivorna.

Mario skottade sittplatser i snön och vi gril-
lade renburgare som var tillverkade av en lokal 
leverantör från ett litet kök på byn. Jättegoda. 
Magnus hade med sig en liten högtalare, så 
kallad booster som vi spelade svensktoppsmu-
sik på mitt på ªället. 

Vi fortsatte därefter till en liten ªällsjö och 
fiskade någon timme och fick totalt 3 rödingar 
i 10-50 gram som vi skickade tillbaks i plurret. 
Hemresan gick lika snabbt, vilket alla tyckte 
var både utmanande och kul. Totalt åkte vi 14 
mil denna söndag. Knän och benmusklerna 
fick en riktig genomkörare. Efter vi lämnat av 
skotrarna tog vi en öl på Stigs pub, Stig Inn.

Middag på kvällen på Högªällshotellet av-
slutades med lika bra mat som övriga dagar, vi 
kom i säng ganska tidigt denna kväll, mycket 
uttröttade.

Sedan var det uppstigning kl. 4:15 med taxi 
till flygplatsen kl. 5. Denna gång ett lite större 
plan som tog 100 passagerare. Hela planet var 
fullbelagt och vi for via Vilhelmina igen och 
landade efter 2 timmar och 30 minuter på 
Arlanda terminal 3. Alla deltagarna tyckte att 
detta var en riktig höjdarresa, vi tog avsked av 
varandra och for var och en till de arbetsupp-
gifter som väntade.

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015



 

Arbeta snabbare 
och mera ergonomiskt 

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda   

- Jobba smart och undvik slitageskador 

Lätta
beslut.
Vårt motto är att du aldrig ska behöva komma i 
kontakt med de farligaste dammpartiklarna. Alltså 
de som fastnar i hepa�ltret och absolut inte är bra 
för lungorna. Därför är våra �lter separerade. Hepa-
�ltret har vi placerat i motorrören – helt utan 
nuddningsrisk – istället för att ha det tillsammans 
med grov�ltret i tanken (som i många andra 
maskiner på marknaden). 

Vi tycker också att du snabbt och enkelt ska kunna 
byta påse på din maskin – utan att få i dig farligt 
damm. Därför har vi sedan många år tillbaka 
Longopac på alla våra stoftsugar och förskiljare. 

För oss har det varit lätta beslut – för bästa möjliga 
arbetsmiljö. (Och för att förbättra den ytterligare, 
komplettera med våra luftrenare.)

pullman-ermator.se

grovfilter

h13-filter

grovfilter

h13-filter

uppsamling 
i longopac
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EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med 54 butiker runt om i Sverige kommer vi nära. Med vår 
tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. Vi erbjuder 
effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en stillastående 
maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är.  
Ring SlangExpress på 020-46 46 00

Sedan starten 2013 har Brokk 
60 blivit en högt värderad 
partner på många arbets-

platser runt om i världen. Men 
Brokk ville förbättra den ytterliga-
re. Så man har nu gett maskinen 
ännu mer kraft - 10% mer effekt i 
själva verket. Och det är bara en av 
flera förbättringar.

Den största nyheten med Brokk 
60II är en uppgradering av hy-
draulsystemet som ökar tillförseln 
av kraft till verktyget på maskinen. 
Detta gör den minsta enheten i 
Brokk intervallet en sann mästare 
i power-vikt-förhållande, enligt 
Brokk själva.

Dessutom har maskinhante-
ringen också förbättrats för att 
göra det ännu lättare att manöv-
rera i trånga utrymmen. Maskin-
rörelser i den nya Brokk 60 är nu 
ännu smidigare och ännu mer ex-
akt än tidigare.

”Vi är mycket glada att tillkän-
nage introduktionen av den upp-
graderade Brokk 60. Vi arbetar 
kontinuerligt med att förbättra 
våra maskiner och alltid vill ta 
bästa möjliga produkter till våra 
kunder. Därför bestämde vi oss 
för göra uppgraderingen tidigt i 
produktlivscykeln för Brokk 60 ”, 
säger Martin Krupicka, VD och 
koncernchef för Brokk.

Uppgraderingarna av Brokk 60 
prestanda sker utan att offra nå-
got av kompakthet som har gjort 
den minsta rivningsroboten i värl-
den så populär. Dess vikt är fort-
farande 500 kg och dess totalmått 
förblir desamma - endast 597 mm 
bred och bara 874 mm hög. Även 
används främst inom byggbran-
schen, är det också perfekt för an-
dra tillämpningar där utrymmet 
är begränsat som små gruvtunn-
lar, nukleära tillämpningar och 
processindustrin.

www.brokk.com

Samma namn, 
MER KRAFT



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge 
Tel: 0243 221155 I Fax: 0243 221180

E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Betonghåltagningssystem för proffs.

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

Professionell Demolerings 

REGISTERANNONSER
En liten blänkare kan vara väl så effektiv. På 

den här sidan har du möjlighet att snabbt 

hitta det du letar efter som entreprenör el-

ler som leverantör annonsera dina nyheter, 

varumärke eller kontaktuppgifter. Ett infö-

rande kostar endast 1000 kr. 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

- Krossar och sorterar alla förekommande massor   
 

-  Se mer på www.fredheim-maskin.se  -  post@fredheim-maskin.se  

Destroyer 10.11 

 

 

Säljare:   Erik Olausson  Tel 070 538 24 26  .  Conny Karlsson  Tel 070 538 24 27   
 
Representanter:  Håkan Björk       Tel 070 527 44 16    .  Tomas Boklund     Tel 070 333 85 05   
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En

TYROLIT - Ny auktoriserad 
HTC Servicepartner

En medlem av SWAROVSKI Group
www.tyrolitdiamant.se

TYROLIT erbjuder service av HTC-maskiner
HTC Sweden AB är ett snabbväxande teknikföretag som tillverkar och 
utvecklar produkter för bearbetning av olika ytor t.ex. golv. I samarbete 
med Tyrolit AB i Göteborg öppnar nu HTC ytterligare en auktoriserad 
servicedepå. Detta innebär att Tyrolits serviceverkstad i Göteborg, 
utöver “vanliga” service- och reparationsuppdrag, har möjlighet att ut-
föra garantireparationer på HTCs maskiner. Vi erbjuder även  
de vanligaste HTC-diamantverktygen och utvalda HTC-maskiner. 

För mer info se vår hemsida eller kontakta oss på 031-58 33 90.

DEMOLITION GROUP
www.nkr-rivning.se   Tel.: 042 12 20 41
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Den nya belysningsmas-
ten erbjuder fullständig 
flexibilitet eftersom an-

vändarna enkelt kan ansluta till 
en strömkälla med extra ström, 
en generator eller direkt i nätet. 
De enskilda armaturerna kan 
justeras manuellt för att rikta 
ljuset dit det behövs, vilket ga-
ranterar energieffektivitet och 
minskar onödiga kostnader. För 
stora anläggningar går det att 
ansluta upp till fyra stycken QLB 
02-master till en enda kraftkälla, 
något som ger fullständig kon-
troll över belysningen. Med den 
programmerbara timern som 
finns som tillval kan användarna 
välja mellan 84 driftprogram för 
att anpassa belysningen – inklu-
sive möjligheten att ställa in au-
tomatisk start på morgnar och 
avstängning på kvällar.

”Den nya belysningsmasten 
QLB 02 är konstruerad för enkel-
het och flexibilitet. Användarna 
ska kunna flytta masten dit den 
behövs”, förklarar Fredrik Ålund, 
Business Line Manager inom At-
las Copco Portable Energy. ”Alla 
enheter är utrustade med hjul, 
gaffeltrucksurtag och en lyftögla 
så att användarna kan flytta mas-
ten på ett säkert sätt. Masten är 
dessutom så kompakt att upp till 
32 enheter kan transporteras på 
en enda lastbil.”

Med ett manuellt lyftsystem kan 
användare höja den sju meter långa 
masten till önskad höjd för maxi-
mal belysning. De fyra stödbenen 
ser till att tornet står stadigt på plan 
och ojämn mark och att den klarar 
vindar på upp till 80 km/h. Den 
robusta ramen och det metalliska 
höljet skyddar enheten ytterligare.

Atlas Copco har lanserat den nya belysningsmasten 
QLB 02, som erbjuder flexibla belysningslösningar för 
evenemang, offentliga miljöer och allmänna bygg- och 
anläggningsapplikationer. Med fyra stycken metall-
halogenarmaturer i 400 W kan QLB 02 säkert och 
effektivt belysa ett område på upp till 2 000 m2.

Ny belysningsmast med plug-and- light-funktion

Dessa verktyg är lämpliga för att klippa kablar, rör, reglar och 
balkar med mera. Med inbyggd rotator för smidig klipp-
ning. Nytt är att saxarna har försetts med utbytbara skär-

stål, vilket minskar slitagekostnader, förenklar underhåll och ger 
kortare driftstopp.

Den nya modellen med beteckningen F300C har en klippkraft 
på 108 ton längst in i käften och 49 ton vid spetsen. Vikt 310 kg 
passande för minigrävare på 4 – 5 ton. Den har en käftöppning på 
300 mm och klarar de flesta typer av grova kablar och skrot.

Kabelsaxarna tillverkas av Edilgrappa och finns för mingrävare 
i 3 storlekar, med käftöppning på 205, 250 respektive 300 mm. 
Klippkraft 75 – 108 ton. Verktygsvikt 178 – 310 kg. Passande till 
bärarmaskiner på 2 – 5 ton.

www.andersen-contractor.se

Andersen Contractor utökar sortimentet av 
små men kraftfulla maskinmonterade saxar
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Brokk AB | Skellefteå, Sweden | +46 (0)910 711 800 | www.brokk.com

TUNNELING

CEMENT
PROCESS
NUCLEAR

MINING
CONSTRUCTION

När jobbet bara MÅSTE bli gjort. Snabbt, säkert och på utsatt tid. När tuffa uppdrag och trånga 
utrymmen kräver en utrustning utöver det vanliga både när det gäller flexibilitet och styrka. När du 
måste kunna lita 100-procentigt både på maskinen och på företaget bakom. 

Det är såna gånger framgångsrika rivningsentreprenörer väljer Brokk. Med ett komplett utbud av 
rivningsrobotar och redskap och med över 6 000 maskiner i arbete världen över, vet vi vad som 
krävs. Funderar du också på en oslagbar lösning för ditt rivningsprojekt – tänk Brokk. 

PRESTANDA, 
FLEXIBILITET 

OCH PÅLITLIGHET

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




