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VART TOG
MÅNGFALDEN VÄGEN?
Tidningen Professionell Demolering grundades 1995
och fyller således 22 år. Det har hänt mycket i branschen under de här åren. Framförallt har branschen
och dess aktörer växt en hel del både nationellt och
internationellt. Håltagning, rivning och återvinning
har blivit gigantiska industrier. Men sedan vi startade
tidningen har det också blivit en markant minskning
av mångfalden vilket ofta händer när en bransch växer.
Med det menas att växande aktörer både i tillverkaroch entreprenadleden köps upp av andra aktörer. Mindre enheter slås samman till större och helt nya aktörer
hinner inte knoppas av i samma takt och resultatet
blir en minskad mångfald. Det finns både positiva och
negativa aspekter av detta men vår bransch är synnerligen utsatt. Under de senaste åren har vi sett ganska
stora förändringar på grund av uppköp. Kanske inte så
mycket inom håltagningsindustrin i entreprenörsleden
men i stor utsträckning inom just rivning. Många av
de medelstora och stora rivningsentreprenörerna har
köpts upp eller slagits samman till större enheter. På
tillverkarsidan har minskningen av mångfalden varit
ännu mera uppenbar. Här har vi sett många tillverkare
eller varumärken försvinna. Naturligtvis är en normal
utveckling då branschen aktörer hela tiden strävar
efter fler marknadsandelar. Att ta fler marknadsandelar
genom att organiskt utöka sin produktutveckling,
marknadsföring och försäljning är inte alltid så enkelt
när en bransch blivit konsoliderad, det är enklare när
den är ung och starkt växande. Så lösningen är att
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förvärva konkurrerande bolag med samma typ av
produkter som det egna bolaget eller att köpa sig in i
en helt ny bransch. För oss som branschtidning är det
naturligtvis intressant att bevaka stora genomgripande
förändringar bland branschens aktörer men samtidigt
också lite tråkigt att se att trenden är att det blir färre
och större aktörer. Visst slår sig nya aktörer in på
marknaden, både entreprenörer och tillverkare, lite
då och då. Men i takt med att de stora aktörerna blir
allt större blir det allt svårare att överleva som en liten
nykomling. Vi har i tidningen pratat ganska mycket
om den här utvecklingen de senaste åren. Under det
senaste året har vi sett flera stora förvärv som ritat om
kartan på den svenska marknaden. Exempelvis köptes
Demcom upp av Delete. Lotus förvärvade Rivab för
några år sedan och nu nyligen köpte man även Rivners
som i sin tur köpt upp Svenska Demoleringsgruppen.
Det här är bara några exempel. Inom tillverkarleden
ångar Husqvarna vidare. Under slutet 1990- och
2000-talet gjorde man gigantiska förvärv i Sverige,
övriga Europa, Australien och USA. Sedan i november
har man förvärvat tillverkaren Pullman Ermator och nu
senast HTC Sweden för att stärka sitt varumärke inom
utrustning för hantering av byggdamm och slam samt
utrustning för slipning och polering av betongytor. Sedan har Brokk förvärvat Aquajet Systems och därmed
get sig in i ett nytt segment. Dessutom förvärvades
Scanmaskin av Indutrade förra året. Smarta steg för
att utvecklas men trots allt en drastisk minskning av
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mångfalden för kunderna. Den svenska marknaden
är faktiskt ganska unik vad gäller förvärvstakten som
är mycket högre än vad vi ser i exempelvis Tyskland
eller USA. Mycket av teknologin och metoden inom
de branscher PD bevakar kommer som bekant faktiskt
från Sverige och det ska vi vara stolta över. Men tittar
man på Tyskland exempelvis, som i och för sig är en
betydligt större marknad, men med betydligt flera
aktörer både ifråga om entreprenörer och tillverkare.
Enheterna är mycket mindre och omsätter betydligt
mindre än svenska aktörer. Dock jobbar många
tyska entreprenörer och även tillverkare mera lokalt i
Tyskland. Svenska tillverkare har sedan långt tillbaka
och ganska snabbt i sin historia satsat på export till
andra länder. Något som naturligtvis har att göra med
att vi har en ganska liten hemmamarknad. Trots att
mångfalden minskar konstant just nu i Sverige som
bör framhållas att det som är positivt, vid sidan om
att de som förvärvar blir starkare, är att svensk teknologi förstärks internationellt då det just nu är främst
svenska eller nordiska bolag som köper upp andra
starka svenska eller nordiska aktörer. Men fortsätter
mångfalden att minska måste vi börja lära oss att leva
med en annan marknadsordning.

Jan Hermansson,
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

Atlas Copco dumpar Dynapac

Tidningen Dagens Industri var
först ut med uppgifterna att Atlas Copco planerar en försäljning
av en mångmiljardförsäljning av
dotterbolaget Dynapac. Koncernchefen Ronnie Leten ska ha tröttnat på svag lönsamhet i Dynapac,
enligt DIs källor. Och nyligen bekräftas försäljningsplanerna i ett
pressmeddelande från företaget.
“Styrelsen för Atlas Copco AB
har beslutat att avyttra divisionen
Road Construction Equipment.
Orsaken till den planerade avyttringen är att divisionen saknar de
stordriftsfördelar som behövs för
att bli nummer ett eller två inom
marknadssegmentet”, skriver bolaget om beslutet.
Atlas Copcos mål är nu att
“hitta en bättre ägare för verksamheten”. Divisionen Road Construction Equipment, som ingår i
affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik, tillverkar vältar för
asfalt och jordpackning, fräsar
och asfaltsutläggare. Produkterna
är kända under varumärket Dynapac.
Verksamheten omfattar försäljnings- och serviceverksamhet i
37 länder och produktionsenheter
i fem länder; Sverige, Tyskland,
Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten har 1 265 anställda och
intäkter på cirka 2.900 miljoner
kronor för 2016.
En viktig produktionsort för
Dynapac i Sverige är Karlskrona,
med cirka 740 anställda, där bolaget tillverkar vibrerande vägvältar
från 2 till 27 ton.

Midhage satsar stort på håltagarna

Egen serviceverksamhet

Sedan en tid tillbaka har Jack Midhage AB en vision att bli en ledande
leverantör till proffshåltagarna i Sverige. “Vi upplever att vi redan idag
har ett gott förtroende i branschen
och att vår kundstock ständigt växer.
Vi har ett antal duktiga säljare idag
och flera serviceställen i landet. Vårt
sortiment av klingor och borr samt
maskiner har utökats för att passa
håltagarproffsen”, säger företagets
vd Peter Logan. Logan berättar att
man nu även knutit till sig duktiga
medarbetare med stor branschvana
som hjälper till att hitta rätt vägar för
att tillfredsställa branschen.

Maskinia förstärker och utökar eftermarknaden i Stockholm genom
att starta egen serviceverksamhet.
Detta är ett steg i ledet att öka konkurrenskraften och stötta den starka
tillväxten för Doosan, Case och Atlas
Copco i Stockholmsområdet.
Fram tills nu så har Maskinia haft
företaget MBAB som samarbetspartner i Stockholm, men MBAB har
nu valt att avveckla sin verksamhet. I
samband med detta tar nu Maskinia
steget fullt ut och tar över serviceverksamheten i egen regi.
Beslutet att starta egen service
i Stockholm ligger i linje med den
strategiska planen för Maskinia i
Sverige och har pågått under en
längre tid. “Vi har vuxit betydligt i
Stockholmsområdet under de senaste 10 åren och vår anläggning
i Järfälla kan nu utvecklas fullt ut.
Maskinia har redan anställt servicepersonal men kommer att utöka
verksamheten och söker därför både
fler fältservicemekaniker och utrustningsmontörer.”
I ett meddelande från Fredrik
Holmquist, VD på Maskinia, sägs
följande:
“Vi vill stärka vår konkurrenskraft
i Stockholm och planerar att göra
detta med vår egen serviceorganisation på plats i Järfälla. Det är ett steg i
att stärka vår position i Sverige. Våra
kunder kommer framöver att få service och reservdelar från Maskinia
och vår ambition är att öka både servicenivån och tillgängligheten.”
Arbetet med att bygga upp verksamheten har redan påbörjats.
“Det kommer ta tid att få allt att
fungera, men vi hoppas på våra kunders förståelse och deras förtroende
på att vi på sikt kommer att kunna
ge en snabbare och mer fullständig
service nu när vi har vår egen serviceverksamhet i området”, avslutar
Maskinias eftermarknadsansvarige
Fräs Erik Andersson.

NY SÄLJARE
I slutet av mars påbörjar Thomas Johansson sin anställning som säljare
hos Midhage. Thomas är en välkänd
och omtyckt säljare bland håltagarna
i Göteborg och i övriga Västsverige.
Han har även arbetat med utvalda
kunder i Stockholm och Mälardalen.
“Thomas kommer definitivt att
göra vår säljkår komplett i väst tillsammans med vår säljare Magnus
Mohlin som arbetat hos oss sedan
många år. Magnus kommer naturligtvis även i fortsättningen ansvara
för de håltagare han samarbetar med
och ansvara för uthyrarna och ytterligare några kundgrupper i Region
Väst och Värmland”, säger Logan.
För att kunna ge bästa möjliga
service och support åt både håltagare och uthyrare, har man som
mål att ha två riktigt duktiga säljare
i varje storstadsregion. Med Thomas
som tillskott blir Midhage nu komplett i Västsverige.
Thomas kommer närmast från
Jerneviken Maskin AB där han arbetat som säljare i många år och
innan dess på Levanto och Hagby.
Med hans långa erfarenhet av håltagarbranschen tror Logan att han
kommer att tillföra bolaget mycket
på flera plan.

NY MARKNADSKOORDINATOR
Utöver Thomas har Jack Midhage
AB även rekryterat en Marknadskoordinator, Laila Kaplan, som även
hon närmast kommer från Jerneviken. Laila har under många år på
Jerneviken ansvarat för all marknadsföring såsom kataloger, mässor,
hemsida, nyhetsbrev etc.
“Hon är helt rätt person för oss då
hon känner branschen väl och kan
utveckla vår kommunikation på rätt
sätt. Vi behöver snygga till oss och bli
snabbare i vårt sätt att kommunicera
med våra kunder och Laila kommer
att tillföra oss mycket där”, tillägger
Logan.
Logan framhåller att en av företagets styrkor är att man är snabba
på leveranser och har en väl fungerande kundsupport som täcker
hela landet. Logan tror att detta
gjort att man vunnit stor mark
redan nu och med sina nya kollegor Thomas och Laila samt med
ett ständigt växande håltagarsortiment räknar man med att bli en
riktigt bra och stark leverantör till
håltagarna i hela Sverige.
www.midhage.se

Thomas Johansson,
ny säljare på Jack Midhage AB.

Laila Kaplan, ny marknadskoordinator på Jack Midhage AB.

HTC DURATIQ™ vinner Innovationspris (MIP)
HTC senaste maskinserie DURATIQ™ har vunnit priset “Most
Innovative Product” i kategorin
”Industry choice”, som baseras på
användarnas egna röster.
Tävlingen som arrangeras av
Hanley Wood utlystes i samband
med World of Concrete 2017 mäs�san i Las Vegas, har som syfte att
lyfta fram de mest innovativa och
banbrytande produkterna för betongbranschen i 9 olika kategorier.
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DURATIQ maskinerna och dess
innovativa lösningar blev en succé
på mässan.
Bill Palmer, Chefredaktör för
Hanley Wood’s Commercial Construction Group säger angående
de vinnande produkterna: ”Dessa
innovativa produkter kommer att
öka säkerheten och produktiviteten i alla aspekter av betong- och
murindustrin.”
”Vi på HTC är överväldigade

av den fantastiska respons maskinserien har resulterat i på
marknaden. Hösten 2016 tilldelades DURATIQ stora Innovationspriset på DEMCON mässan
i Stockholm och detta nya pris är
ännu ett bevis på att vi lyckats att
skapa en produkt som motsvarar
det branschen efterfrågar, och
med en mycket hög innovationsnivå”, berättar Cathérine Königk,
Marknadschef på HTC.
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långvariga kundrelationer. Vi erbjuder service genom
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250-19100 kg
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Delvator förstärker med säljare och specialist

Husqvarna förvärvar Pullman Ermator
I början av 2017 meddelade tillverkaren Husqvarna Construction Products att man förvärvade
Pullman Ermator som tillverkar
bygg- och industridammsugare,
luftrenare med mera. Pullman
Ermator är ett starkt varumärke
både här hemma och internationellt. Man har framförallt etablerat sig kraftfullt på den amerikanska marknaden under de senaste
fem åren. Pullman Ermators kunnande och sortiment inom området passar perfekt tillsammans
med Husqvarnas egna sortiment
av byggmaskiner. Förvärvet var
därför inte helt oväntat.
Förvärvet innebär inte att Pullman Ermators produkter helt
sugs upp i Husqvarna produktsortiment. De både företagen kommer att arbeta vidare som tidigare
i alla fall under en överskådlig tid,
tror tidningen. På World of Concrete visade Husqvarna en rad
nya modeller i sitt sortiment som
förstås har sitt ursprung i Pullman
Ermator.
“Husqvarna har alltid varit engagerad i att utveckla produkter
som uppfyller kundernas behov
och är effektiva, ergonomiska och
användarvänliga. Det är därför
Husqvarna nyligen förvärvade

Pullman Ermator, en världsledande tillverkare av utrustning för att
hantera damm och slam för byggindustrin.”
“Genom att integrera Pullman
Ermators marknadsledande teknik med vårt produktsortiment,
kan vi erbjuda ännu effektivare,
helhetslösningar”, säger Henric
Andersson, VD för Husqvarna
Construction Products.
Under World of Concrete, lanserades 13 nya dammsugare och
luftrenare för byggindustrin på den
amerikanska marknaden. Dessa inkluderar trefas HEPA dammsugare
och föravskiljare för tunga arbeten,
våtsugar, enfas HEPA dammsugare
och bärbara HEPA luftrenare.

PÅ SAMTLIGA MARKNADER
Husqvarnas nya produkter för
damm- och slamhantering kommer att integreras stegvis på samtliga marknader under 2017.
“Med dessa nya produkter
kommer vi att kunna erbjuda våra
kunder ännu effektivare systemlösningar och ett bredare, mer
komplett utbud av produkter och
tjänster”, förklarar Joakim LeffHallstein, Global Product Manager
- golvslipning och polering.
www.husqvarnacp.com

HTC Floor Grinding Solutions får ny ägare
Husqvarna Groups Constructiondivision har tecknat ett avtal om
att förvärva HTCs Floor Grinding
Solutions-division.
“Den gemensamma förmågan
och styrkan hos HTC, Husqvarna och även Pullman Ermator,
som nyligen förvärvades av Husqvarna, möjliggör att vi i större
utsträckning kan utbilda entreprenörer, golvägare och arkitekter
rörande fördelarna med slipad betong som golvlösning samt golvslipning som metod. Genom att
gemensamt öka intresset för dessa
lösningar kan vi expandera och
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utveckla den totala marknaden.”
Husqvarna Construction har
för avsikt att driva HTC som en
separat affärsenhet med eget varumärke. Genom förvärvet kommer HTC att bli en ännu bättre
samarbetspartner till sina kunder
genom ökade resurser och möjligheter att utveckla än bättre produkter i framtiden.
Förvärvet förväntas slutföras
i mitten av året. Polaris Private
Equity, som förvärvade HTC under 2013 kommer att fortsätta äga
HTC tills tillträdet har skett.
www.htc-floorsystems.com
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Delvator AB anställer ytterligare en
säljare och förstärker samtidigt säljorganisationen med en Product Manager. Den nya säljaren är Per-Olof Nilsson, som i januari 2017 gick in som
Delvators säljare av Hitachis entreprenadmaskiner i säljområdet Skåne.
P-O Nilsson är skåning men uppväxt
i Göteborg och har lång erfarenhet
av säljarbete och av entreprenadmaskiner. Han började redan 1978 i en
kombinerad roll som lärling på verkstad, demoförare och juniorsäljare.
Kunnande och erfarenhet från fältservice och teknisk support är också
starka punkter på meritlistan.
Han arbetade dessutom under
en period med Hitachi redan innan
Delvator blev svensk generalagent.
På senare tid har hans karriär fokuserats mot säljarrollen. Senast har
P-O Nilsson sålt minimaskiner hos
Maskino i Höganäs.
”Nu inleder jag mitt nya arbete
med att successivt presentera mig
för Delvators Hitachikunder i Skåne”, säger han.
P-O Nilsson tar därmed över säljarbetet i Skåne från Magnus Hansson som byter roll och blir Delvators
Product Manager.
Magnus Hansson har arbetat i
drygt tio år hos Delvator. Först med
teknisk support, därefter som säljare
i Skåne och nu avancerar han alltså
till en ny funktion inom företaget
som produktansvarig och Delvators
tekniska produktspecialist.

”Det här är riktigt roligt, inte
minst gäller det att få fortsätta utveckla vårt nära samarbete med
Hitachi. Jag har ett stort tekniskt intresse och god kunskap om Hitachis
maskiner. Nu ska jag stötta Delvators säljare med utbildning, expertis
och att förmedla tekniska nyheter
till säljare och kunder.”
”P-O:s långa erfarenhet gör att
vi kan täcka upp med en bra säljrepresentation i Skåne. Samtidigt
är det mycket glädjande att vi kan
ta vara på och vidareutveckla Magnus Hanssons gedigna kunnande
om Hitachi i en nyinrättad funktion som produktansvarig. Hans
kompetens om Hitachis maskiner
är välkänd. Nu blir hans kunnande
en resurs för både våra egna säljare,
våra kunder och även ut mot våra
underleverantörer av redskap och
utrusningar till Hitachis maskiner.
Sammantaget kommer det att utveckla vårt produktutbud och därmed stärka vår marknadsposition”,
säger vd Lotta Lundquist.

PO Nillson, Delvator.

Delete rekryterar ny direktör i Sverige
- Stockholm blir fokusområde
MSc Lars-Gunnar Almryd (f. 1965)
tillträdde den 15:e mars 2017 som
ny direktör för Deletes verksamhet i Sverige. Han kommer också
att verka som VD för Delete Sweden AB och Delete Service AB.
“Lars-Gunnars långa erfarenhet från ledande positioner och
hans breda kompetens, speciellt från återvinningsbranschen,
stämmer bra överens med Deletes
mål att växa inom rivning i Skandinavien”, säger Jussi Niemelä,
CEO för Delete Group.
Lars-Gunnar har sedan 2008
arbetat som VD och Koncernchef
för IL Recycling AB – ett svenskägt företag i återvinningsbranschen som har sin huvudsakliga
verksamhet i Sverige och Polen.
Innan dess arbetade Lars-Gunnar

i olika positioner inom skogsindustrin, huvudsakligen på Stora
Enso.
“Jag ser fram emot att vara del
av Deletes team och driva utveckling och tillväxt i en för mig delvis
ny bransch”, säger Lars-Gunnar
Almryd. Lars-Gunnar kommer att
ha sin placering i Stockholm som
är ett av Deletes fokusområde när
företaget nu satsar på ytterligare
tillväxt.
“Vi vill fortsätta vår geografiska expansion i Sverige. Främst
genom förvärv av företag inom
rivning och industrisanering, och
speciellt i Stockholmsregionen. Vi
välkomnar Lars-Gunnar som nu
kommer att genomföra det här
tillsammans med oss på Delete”,
avslutar Jussi Niemelä.

Ny vd på Conjet AB
Conjet AB i Haninge söder om
Stockholm, tillverkare av maskiner
och utrustningar för vattenbilning
av betong, har sedan den 1 december, 2016 utsett Kjell Nilsson som ny
VD för verksamheten.
Kjell Nilsson har under de senaste 16 åren innehaft olika positioner
inom Conjet och arbetade dessförinnan mellan åren 1975 till 2000 för
Atlas Copco AB.
“Kjell har en gedigen kunskap
om Conjet’s produkter och verksamhet och har mångårig erfarenhet som projektledare, gedigen teknisk branschkunskap och god social
förmåga. Han har också tydligt visat
prov på att vara starkt resultatinriktad. Det känns tryggt att nu lämna
över stafettpinnen till Kjell”, säger
Conjet’s tidigare VD Carl Strömdahl, som arbetar vidare som styrelseordförande i bolaget.
“Jag känner mig mycket hedrad
att ha erbjudits positionen som VD
för Conjet AB. Conjet är en stark
aktör på en marknad med mycket
stort potential. Dessutom är det
spännande att arbeta i ett bolag
med fortsatt hög pionjäranda. Det
var ju faktiskt Conjet som introducerade vattenbilningsteknologin
på marknaden i mitten av 1980-talet. Jag ser fram emot att få leda ett
kompetent team av medarbetare
till nästa nivå i företagets historia”,
säger Conjet’s nytillsatte VD Kjell
Nilsson.
På Conjet, där hans anställdes i
början av 2000-talet, har Kjell haft
flera olika arbetsuppgifter och känner bolaget alla delar väl. Kjell har
spelat en betydande roll i utvecklingsarbetet av Conjet’s nya modulära produktsystem, både vad gäller
mekanik och de nya digitala styrsystemen. Conjet’s nya produktplattform, som lanserades under 2013,
ger användarna betydande fördelar
ifråga om handhavande och minder
underhåll.
“Vi på Conjet önskar Kjell välkommen och lycka till i den nya
befattningen”, avslutar Conjet AB’s
styrelseordförande Carl Strömdahl.
www.conjet.com

Nu flyttar Husqvarna
sitt Kundcenter i Malmö
Husqvarna informera att man
just nu flyttar sin depå på Kopparbergsgatan till Jägerhillsgatan 20 i Malmö. Fortsättningsvis
kommer man dela lokaler med
Liljekvist Motor vilket bland
annat medför större möjlighet
att erbjuda lokal service av fler
produkter i Husqvarnas sortiment. Från och med den 13
mars finns man alltså i samma

lokaler som Liljekvist Motor.
Då Liljekvist Motor även är en
betydande återförsäljare av produkter från Husqvarna Skog &
Trädgård hoppas man kunna
underlätta verksamheten för
de kunder som brukar maskiner och verktyg från både Husqvarna Construction och Skog
& Trädgård. Omlokaliseringen
av Servicecentret ger också ett

bättre geografiskt läge samt
bättre ytor för parkering och
av/pålastning. Bytet av lokal
medför inga personaländringar,
alltså är det precis som tidigare Fredrik Jönsson och Göran
Pripp som representerar Husqvarna i Malmö. Däremot utökas teamet i den mån att även
Liljekvists anställda kan erbjuda
hjälp på plats i butiken.

Hydroscand öppnar
slangservicebutik i Upplands Väsby

Förändring och
förstärkning hos Tyrolit
Under våren sker lite förändringar
på säljsidan hos Tyrolit. En säljare,
Ronnie Björk, går vidare i sin karriär och byter bransch. Samtidigt
dyker ett välkänt ansikte upp i
Tyrolit-organisationen igen. Det
är Tommy Bergenholt som är
tillbaka efter några år med eurodima, Rothenberger och nu senast
Castolin. Mike Johnson på Tyrolit
berättar att man är väldigt glada
att ha Tommy tillbaka i gänget.
“Tommy besitter en stor erfarenhet från branschen och det känns
väldigt bra att ha honom tillbaka”,
säger Mike. Tommys ansvarsområde på säljsidan kommer att bli
Göteborg, Västkusten och Värmland. Han startar sin anställning
i 2:a maj.
www.tyrolit.com

Hydroscand flyttar sin verksamhet från Sollentuna till nya lokaler
i Upplands Väsby.
Den nya slangservicebutiken
är belägen på Stockholmsvägen
26 och slog upp portarna tisdagen
den 21 mars. Flytten från Sollentuna till Upplands Väsby innebär att
butiken blir större och att Hydroscand kommer att kunna erbjuda
ett större och bättre sortiment av
slangar och ledningskomponenter,
anpassat till den lokala marknaden. Slangservicebutiken i Upplands Väsby kommer att ha goda
parkeringsmöjligheter och är väl
synlig och lättillgänglig från E4:an.
Sollentunafilialen hade öppet
sin sista dag torsdagen den 16
mars. Den kunniga och erfarna
personalen från Sollentuna- butiken kommer att jobba vidare på
den nya filialen i Upplands Väsby.

“Med denna nya slangservicebutik förstärker Hydroscand sin
servicegrad betydligt för norra
Stockholm. Tillsammans med
våra butiker i Spånga i Västerort,
Högdalen i Söderort, samt vår
mobila slangjour-tjänst SlangExpress, har kunderna i regionen
alltid tillgång till en lite närmare
slangservice”, säger Pontus Nygren, marknadschef på Hydroscand i Sverige.
Hydroscand är ett familjeföretag som grundades 1969 i Stockholm. Sedan dess har företaget
expanderat och är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien.
Idag har Hydroscand närmare 60
butiker i Sverige och finns representerade i ytterligare 18 länder i
Europa, Asien och Afrika.
www.hydroscand.se
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Sveriges största renodlade

demoleringsfirma
har skapats
Lotus Maskin & Transport AB gav sig in i rivningsbranschen
så sent som 2009. På bara åtta år är man på väg att skriva
svensk rivningshistoria genom först förvärvet av Rivab i Göteborg 2012, delägarskap i Svenska Demoleringsgruppen och
sedan i december förvärvet av Sveriges äldsta och en av de
historiskt största renodlade rivningsentreprenörerna, Rivners AB. Sammantaget blir Lotus Sveriges största renodlade
rivningsentreprenör.
10
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“

Jo, det har gått fort men inte planlöst. Vi
har en tydlig och klar plan på hur vi vill
växa inom detta segment”, berättar John
Segerlund, som är VD och en av ägarna i familjeföretaget Lotus Maskin & Transport, när PD
träffar honom och hans kolleger Jonny Gfrörer, Danne Jensen, Kjell och Richard Steen på
huvudkontoret i Norsborg utanför Stockholm.
Tilläggas skall att Lotus är ett genuint familjeföretag bestående av pappa Seppo Soumela,
mamma Margaretha som heter Segerlund i efternamn, sönerna John, Anton och Peter samt
dottern Marlene. Antons sambo Cissi och
Marlenes make Stefan Persson arbetar också i
företaget.

av rivning, håltagning, sanering och återvinning. Cirka en tredjedel är transporter. “En stor
andel av våra transporter är också egna körningar för våra olika rivningsprojekt men vi åtar oss
också transporter åt externa kunder och kommer inte att sluta med det”, säger John.
Till en början jobbade man främst i Stockholm och Mälardalen men det var när man
kontrakterades för rivningar i göteborgsområdet som man kom i kontakt med Rivab och
beslutade att förvärva bolaget av Bo Hörnqvist.
Rivab har sedan länge en gedigen position som
rivningsentreprenörer framförallt i Västsverige.

HELTÄCKANDE PÅ RIVNING,
SANERING OCH HÅLTAGNING
Från vänster: Danne Jensen, Johnny
Gfrörer, John Segerlund, Kjell Steen
och Richard Steen.

GRUNDADES 1997
Verksamheten startades av Seppo och Margaretha 1997 som ett bolag inom maskin- och transporter. Man var behjälpliga med en rad olika
uppdrag inom bygg- och anläggningsbranschen
och snart började man också åta sig rivningsuppdrag för andra rivningsentreprenörer. Verksamheten gick bra och 2009 så fick man det
första uppdraget genom offentlig upphandling.
“Sedan dess har det bara snurrat på och vi vet
idag och sedan ett antal år tillbaka att det är rivning, sanering, återvinning och håltagning som
vi vill och ska syssla med”, berättar John.
Idag handlar cirka två tredjedelar av verksamheten i Lotus om demolering som omfattas

Lotus själva arbetar främst med tungrivningar
och för att bli starkare på lättrivningar och
håltagning inledde man ett samarbete med
Svenska Demoleringsgruppen, SDG 2014 där
man 2015 gick in och förvärvade 34 procent av
bolaget. Så såg verksamheten ut fram till slutet
av 2016 då man genom förvärvet av Rivners tog
steget in i en helt ny division och blev heltäckande på tjänstesidan. Kanske inte så mycket
ifråga om omsättningsnivån på verksamheten
som redan tidigare tangerade 300 Mkr. Men
med Rivners med i bilden kommer arbetssättet och de tjänster man erbjuder organiseras
på ett helt nytt sätt.
Det som också hänt i förlängningen till att
Lotus förvärvat Rivners är att dotterbolaget
Rivners förvärvat de återstående 66 procenten
i SDG. All verksamhet ägs sammantaget av familjen Soumela/Segerlund. John berättar att
eftersom man har brutet bokföringsår kommer
omsättningen för innevarande bokföringsår
hamna runt 400 Mkr och planen är att redan

17/18 nå en halv miljard i omsättning. “Men det
är inte att nå astronomiska omsättningssiffror
som är vårt mål. Vi vill vara en aktör inom demolering att räkna med. Den bästa i branschen
med en målmedveten satsning på kvalitet, säkerhet och miljö”, säger John. “Vi ska bli ännu
bättre på det vi gör och mera konkurrenskraftiga, det är vårt mål. Idag sysselsätter man omkring 200 personer i gruppen”, fortsätter John.
Om man ser till omsättningssiffrorna och
det faktum att Lotus-gruppen jobbar renodlat med demolering, vad allt det innebär, så är
man störst i Sverige.
Just nu jobbar man mycket med dels att
komma på plats i de nyligen utbyggda lokalerna i Norsborg och så jobbar man dels med
strategin inom bolaget. När man förvärvade
Rivab lades verksamheten i Göteborg om en
del. I Göteborgs satsade man främst på tungrivning och flyttade håltagningen inom Rivab
till Stockholm. Den här verksamheten gick
bra ihop med SDGs inriktning som innehåller
mycket håltagning och lättrivning. Även verksamheten i Rivners handlar mycket om lättare rivningar som utrivning i innerstadsmiljö,
renoveringsrivningar med mera och här blir
man riktigt starka nu. Tungrivningsdelen ligger kvar i Lotus och den del i Rivners som var
tungrivning flyttas över till Lotus. När vi träffs i
Norsborg är hela gänget noga med att inte bara
prata i termer om Lotus, vilket John framhåller. “Det ligger ett så stort värde i namnen av
de bolag som vi förvärvat och vi har inte tänkt
döpa om allt till Lotus. Rivab är Rivab och Rivners är Rivners. SDG kommer dock att fusioneras ihop med Rivners”, säger John.
Gänget som PD träffar är rörande överens
om att man nu har mycket goda förutsättningar att växa ytterligare och den målmedvetna satsningen inom hela familjeföretaget är
att bli starkare inom samtliga tjänstesektorer
vilka är tungrivning, lättrivning, håltagning,
specialhåltagning, sanering, återvinning och
transport. Specialhåltagningen avser avance-
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John Segerlund.

rad håltagning inom processindustrin som demontering, lyft med mera.

KRAFTFULLA RESURSER
Marknadsläget inom demolering i Sverige just
nu ser bra ut. Det finns mycket att räkna på.
“Att tillgången på jobb är stor är positivt men
det innebär ju dock inte att man får alla. Konkurrensen är stenhård fortsatt”, säger Richard
Steen.
“Inom gruppen har vi en mycket uttalad
policy att följa och leva upp till lagar och förordningar inom exempelvis säkerhet och miljötänkande. Kraven är också hårt satta om den
som inte följer dem åker ut ganska snabbt. Dock
skulle man vilja se mera av att beställarna inte
bara titta på prislappen när de väljer entreprenör. Vi garanterar ju verkligen att de tjänster vi
utför håller måttet och tål att testas”, säger Kjell
Steen. Lotus följer också en målmedveten plan
i hur man kan vara mera miljömedvetna och
hållbara i sitt arbete. Man är dessutom certifierade enligt Bf9k och medlemmar i branschföreningen Riv- & Saneringsentreprenörerna.
Med moderbolaget Lotus Maskin & Transport och de förvärvade dotterbolagen Rivab,
SDG och Rivners besitter man också omfattande resurser inte bara i kunnande och kompetens hos de anställda utan också en enorm
maskinpark. När gänget i konferensrummet
i Norsborg får frågan blir det tyst. “Var ska vi
börja?”, säger John. Efter en studs diskussion
enas man, för enkelhetens skull, om att det
handlar om totalt cirka 140 stycken entrepre-

12

nadmaskiner i olika storlekar och för olika ändamål. Av dessa är cirka 40 stycken rivningsutrustade grävmaskiner i vikter mellan 5 till 120
ton varva nio är höjdrivare som räcker mellan
20 till 43 meter. De flesta är maskiner från Hitachi, Komatsu, Caterpillar och Liebherr samt
11 stycken från Volvo. Sedan omfattar totalsumman omkring 40 olika typer av kompaktlastare, främst Bobcat, och ett 20-tal rivningsrobotar, främst från Brokk, i storlekar från
MiniCut upp till Brokk 400. Sedan har man
20 till 30 egna bilar fördelade på flakbilar, lastväxlare, servicefordon, bodbilar, kranbilar med
mera, en komplett maskintrailerbil, ett antal
siktar och en mobil återvinningskross med
modellbeteckningen Rubble Master RM80.
Vad gäller lastbilar så har man alltid ett 20-tal
externa som står till Lotus förfogande för att
klara av alla transporter. Alla transporter upp
till 30 ton klara man med egna maskinsläp och
köper in tjänsten därutöver. Man förstärker nu
personalen på logistiksidan och totalt kommer
man ha fyra personer som jobbar bara med
transporterna. Till detta skall läggas omkring
600 containers eller burkar, som man brukar
säga, som är kanske den mest påtagliga reklampelaren runt om i landet. Rivners har ju
gjort sig kända bland annat genom sina gula
burkar men på sikt kommer färgen att bli Lotus-blå. Förutom det som nämnts i maskinväg
skall tilläggas att verksamheten också omfattas
av en uppsjö av hydrauliska verktyg till maskinerna, kanske upp emot 150 verktyg fördelat
på hydraulhammare, betongsaxar, pulverise-
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rare, sorteringgripar, stålsaxar nibblers, krosskopor med mera mellan 400 kg och 10 ton.
Samt en stor mängd maskiner och verktyg för
håltagning och saneringsarbeten.
“Vi har idag definitivt Sveriges största specialanpassade maskinpark för den verksamhet
vi arbetar inom. Det är ingen överdrift om jag
påstår det”, säger Richard Steen.
Då all administrativ verksamhet flyttats
över till Lotus kontor i Norsborg har man
även tvingats att bygg om och ut kontoret.
Den sista etappen färdigställdes så sent som
för en månad sedan. Maskinpark och all övrig
utrustning förvaras vid en separat maskindepå
med tillhörande verkstad och lager på 45 tusen
kvm. Man har också en egen betongtipp bara
10 minuter från kontoret i Norsborg som mäter hela 400 tusen kvm.
“Jag är imponerad framförallt av den verkstadskapacitet vi har själva idag som är tre
gånger så stor som den vi hade på Rivners i
Länna. Detta innebär att vi kan lösa det mesta
av problemen själva snabbt och få ut maskiner
på jobben”, säger Kjelle.
Omväxlingen till det nya Lotus har fungerat mycket bra och framförallt har personalen tagit det bra. Nu står man fullt rustade att
fortsätta satsningen och utvecklingen av företagsgruppen både organiskt och kanske också
genom nya förvärv. “Vem vet”, avslutar John.
www.lotusab.se
www.rivab.nu
www.demoleringsgruppen.se
www.rivners.se

vad ska du göra pa jobbet idag?
vi har rätt maskin för jobbet
– och för kroppen.

Fyra smarta val.
Och det finns fler!
I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, sanering,
rivning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som effektivt tar
hand om slammet och dammet – samtidigt som de är snälla mot din kropp.
På Pullman Ermator låter vi nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför
sitter det H13-filter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona dina lungor. Vi kan
också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt dammfria påsbyten. På våtsugarna
sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det som sugits upp. Sist men inte minst
har maskinerna ergonomiska handtag, en låg vikt och hjul som gör dem lätta att flytta
– allt för att spara din rygg.
I den här annonsen ser du fyra smarta val. På vår hemsida finns betydligt fler.

pullman-ermator.se
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I Europa är det förhållandevis få mässor i år men i USA har man gått ut
hårt i början av året. Först arrangerades mässan World of Concrete
i januari och i början av mars Conexpo-Con/Agg. Båda mässorna
arrangerades i Las Vegas, Nevada. Professionell Demolerings
systertidningar PDi och PDa bevakade mässorna.

W

orld of Concrete är en uppskattad mässa för betongbranschen
och arrangeras varje år. Besökarna kommer från hela världen tillika
utställarna. Ett stort antal svenska tillverkare ställer ut varje år med främst sikte på
att nå ut på den amerikanska marknaden.
Conexpo-Con/Agg är lite av USAs svar på
Bauma och arrangeras vart tredje år av
branschföreningen American Equipment
Manufacturers Association. Mässan blev
i år mycket lyckad och många nordiska
tillverkare var representerade på mässan.
Den amerikanska bygg- och anläggningsbranschen ångar på riktigt bra nu och
många större infrastrukturella projekt
väntas dra igång under året.

FOKUS PÅ
HANTERING AV BYGGDAMM
Lite av ett tema på årets upplaga av World
of Concrete var faktiskt utrustning för
hantering av byggdamm, vilket passar bra
i detta nummer med tanke på vårt tema
om samma typ av utrustning. Men World
of Concrete 2017 backade något både vad
gäller besökare och utställare i jämförelse
med 2016. Orsaken är troligen det faktum
att bara två månader senare arrangerades
Conexpo-Con/Agg på samma arena, Las
Vegas Convention Center.
Antalet besökare minskade med 15
procent till 50 770 personer och utställarantalet med fem procent till 1466. En av
de stora nyheterna på World of Concrete
var förstås det faktum att Husqvarna för-

värvat Pullman-Ermator. Och i Husqvarnas monter fanns naturligtvis en lång rad
Pullman-Ermator-produkter i Husqvarnas apelsinfärger. Det lämnades dock
ingen information om hur produktlanseringen och utvecklingen kommer att se
ut i framtiden och vad som händer med
Pullman Ermators anläggning i Tampa,
Florida.
Hiltis nya nordamerikanska vd Avi
Kahn meddelade på mässan att tillverkaren under 2017 kommer att lansera inte
mindre än 75 nya produkter. Bland nyheterna är nya borrsystemet DD250 för
kärnborrdiametrar mellan 12,7 och 457
mm. Den nya motorn har fyra växlar för
att öka borrhastigheten och effektiviteten. Rotationshastigheterna sträcker sig
från 240 varv/m till 2,220 varv/m. Hilti visade också en självsugande pump för våtkapning med väggsågarna DSH 700 och
900 samt en ny linje av 22 volts sladdlösa
verktyg, som drivs av batterier som enligt
företagets löften ger 20% mer arbete per
laddning än 18V enheter och är kompatibla med Hiltis äldre verktyg.
Som vanligt ställde också Pentruder
ut och visade sina högverkande och högfrekvensdrivna håltagningsutrustningar.
I USA säljs Pentruders produkter av bolaget ICS Blount som fanns med på mässan
med en väl tilltagen monter på utomhusområdet. Besökarna hade också möjlighet att testa maskinerna.
Dammkontroll och bättre effekt var
ett av samtalsämnena i Boschs monter

som visade flera universella vakuumsugar
utformade för att enkelt ansluta bolagets
bilnings-, borr- och slipmaskiner. Bosch
Core 18V batterier lockade också en hel
del uppmärksamhet, eftersom de nya
batterierna lovar att leverera 80% mer
effekt än bolagets tidigare generationer,
men med bara en minimal storleksökning.
Dewalts besökare kunde prova dammutsugssystemet D25303DH som utformats för borstlösa 20V DCH273P2 25mm
borrhammare. Systemet har en avstängningsfördröjning som säkerställer att
utsug fortsätter efter borren är avstängd.
Utöver sin dammfiltreringsprodukter,
rullade Dewalt ut 15 nya slipmaskiner
och nio nya roterande och slaghammare,
rubricerade med SDS 60V MAX * 40mm
kombination hammare.

DAMMSUGARNYHETER
FRÅN GOLVSLIPARNA
Det fanns många andra dammkontrolllösningar inom mässhallarna, tillsammans med maskiner för att generera allt
detta material. Superabrasive med fabriker i Bulgarien och USA introducerade
sin nya serie stoftavsklijare till LavinaX-serien som omfattar både propan- och
eldrivna modeller i flera storlekar för att
koppla ihop med någon Lavina eller andra slipmaskiner på marknaden. Serien
omfattar 14.2kW V32G-X propan modell,
som kommer att följas av en mindre motsvarighet senare i år, och flera elektriska
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modeller som sträcker sig från 2.4kW till 7,5
kW.
Superabrasive lanserade också två nya propandrivna golvslipar, en 814mm enhet och den
större L38GR-X, en 965mm som är en fjärrstyrd maskin.
I Blastrac och Diamatics monter, återfanns
nya Blastrac BDC 122 med stor dammsamlare
med ett H-klass HEPA-filter. Man lanserade

också flera propandrivna Diamatic slipmaskiner med Briggs och Stratton-motorer. Bland
dem var 26kW, 711mm BMG 735P, och BG 300
kantslip med ett vridbart huvud som kramar
väggarna närmare och mer konsekvent än tidigare.
I HTCs monter hade man fullt upp med att
visa och demonstrera nya Duratiq-serien som
man lanserade kraftfullt under hösten och där

World of Concrete fortsatt var en del av lanseringen. Intresset är stor för den nya serien och
efterfrågan på de nya maskinerna är stor.
Även Scanmaskin fanns naturligtvis med
på mässan och visade sitt breda sortiment där
man lanserat flera nyheter under de senaste
två åren. Bolaget har fått ett starkt fäste på den
amerikanska marknaden bland annat tack vare
distributörskedjan Jon Don. Som bekant ägs
Scanmaskin sedan förra sommaren av svenska
investmentbolaget Indutrade.
Andra nya produkter var Atlas Copco Cobra PROi, den första med en egen elektronisk
bränsleinsprutning system som använder upp
till 2.75bar mindre än standardsystem. Väger
bara 24kg, har en 2-takts, 90cc motor levererar
upp till 60J bilningskraft.
Nästa World of Concrete kommer att arrangeras de 22-25 januari, 2018 och enligt arrangören har 73 procent av årets utställare
redan boka monter. Med all säkerhet kommer
nästa års WOC öka i storlek igenom när konkurrensen från Conexpo-Con/Agg uteblir.
www.worldofconcrete.com

CONEXPO ÖKADE
MED 16 PROCENT INHEMSKT
Och så en kort sammanfattning av den betydligt större mässan Conexpo-Con/Agg som
arrangerades 7-11 mars. Totalt ställde cirka
2400 företag ut och mässan besöktes av totalt
nästan 128 000 vilket är en ökning med hela 16
procent gällande amerikanska besökare och 8
procent avseende utländska besökare jämfört
med mässan 2014. Att antalet amerikanska
besökare ökat så kraftigt tyder på ett uppdämt
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Durable Performance
Utöka ert företags möjligheter inom håltagning. Använd samma drivsystem med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och
kablar till din väggsåg, vajersåg och heavy duty borrmaskin.
Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad i Borlänge, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga
materialen. Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga transmissioner och betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för att
skapa högpresterande maskiner med lång livslängd.
För mer information besök gärna vår hemsida www.pentruder.com
Ni hittar även oss på facebook: www.facebook.com/pentruder samt Instagram: pentruder_official

Designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sweden
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com
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behov att nyinvesteringar. Mässans storlek i år
börjar faktiskt också närma sig Bauma i alla fall
ifråga om utställare. På senaste Bauma ställde
cirka 3400 företag ut, 1000 fler än på Conexpo.
Men ifråga om besökare har Conexpo långt
kvar. Till senaste Bauma kom cirka 525 000
besökare. Till Conexpo kom det totalt 26 000
besökare från 150 andra länder än USA. Man
hade tur med vädret som var strålande hela
veckan och nådde toppar på dryga 30 grader.
Under WOC i januari var det betydligt kyligare
och temperaturen låg mellan 15 till 18 grader
och under nollan på nätterna.

MÅNGA KÄNDA MÄRKEN
På Conexpo-Con/Agg fanns samtliga av de
stora aktörerna inom bygg- och anläggningsindustrin representerade. Förvånansvärt många
nordiska tillverkare var på plats under den här
upplagan av mässan. Tidigare har också färre

europeiska tillverkare av rivnings- och återvinningsutrustning ställt ut på mässan men den
här gången fanns ett stort antal representerade. Några exempel på välkända tillverkare från
Norden och andra delar av världen var Brokk,
ICS, Allu, OilQuick, Motocut, Rotar, Atlas
Copco, Rubble Master, VTN Europe, Indeco,
Rammer, Sandvik, Volvo, Caterpillar, Bobcat,
Case, NPK, Keestrack, Trevi Benne, La Bounty, Genesis, Avant Tecno, Furukawa, D and
A, Hilti, Hycon, Mantovanibenne och många
flera. En del kanske också hade väntat sig att
även Husqvarna Construction Products skulle
ställa ut. Men inte denna gång i alla fall. Många
nya produkter såg dagens ljus under veckan i
Las Vegas. Men vi har faktiskt valt att bara berätta om en. Brokk lanserade ytterligare en demoleringsrobot med beteckningen Brokk 500.
Mer om nyheten kan du läsa längre fram i tidningen. I Brokks monter fanns också numera

dotterbolaget Aquajet System representerade.
Man höll också en presskonferens där man
berättade om uppköpet av Aquajet System,
vad det innebär och något om produkterna.
Den nya Brokk 500 presenterades naturligtvis
också.
www.conexpoconagg.com

1-2017 • Branschtidningen Professionell Demolering

19

Jack Midhage AB
lanserar ny kraftfull
handsåg för betong

CHICAGO PNEUMATIC

breddar sitt utbud av LED-belysningstorn
Chicago Pneumatic har lanserat sin nya serie med eldrivna belysningstorn. CPLB2-belysningstornen finns i både metallhalid- och
LED-versioner. De är konstruerade med ett urval av lampor för bättre sikt, är hjulförsedda för
att vara lätta att transportera och har en robust
kåpa. Det är bara att ansluta dem till strömkällan, till exempel ett nätuttag eller en generator,
för omedelbar belysning.
CPLB2 LED är det fjärde LED-belysningstornet i Chicago Pneumatics sortiment. Tillsammans med de tre övriga modellerna, CPLT
V15 LED, CPLB6 LED och CPLT H6 LED, ger
de användarna marknadens bredaste urval av
de säkraste och effektivaste belysningstornen
för många applikationer och branscher.
Belysningstornet CPLB2 LED är idealiskt för
anläggning, gruvdrift och evenemang, för att bara
nämna några exempel. Det har en robust uppbyggnad och ett högt skyddsindex (IP 67) och dess
fyra högeffekt-LED-lampor ger en genomsnittlig
täckning på 3 000 kvadratmeter med en diameter
på 61 meter - vilket tillåter 10 lux.
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”Det senaste tillskottet till i Chicago Pneumatics sortiment av belysningstorn erbjuder
en ännu bättre ljusstyrka och transporterbarhet, och båda egenskaperna är viktiga för operatörer som arbetar när det inte är dagsljus.
Vi har ett åtagande gentemot kundens val när
det gäller belysningstorn och ska säkerställa
effekt som räcker till många applikationer.
Våra belysningstorn är tillräckligt robusta,
effektiva och kraftfulla även för de mest krävande jobben”, säger Ignacio Picatoste, talesperson för belysningstorn hos Chicago Pneumatics.
Även enkel service och transporterbarhet
har varit viktiga faktorer vid konstruktionen
av det nya belysningstornet. Den kompakta
ramen med upp till 32 enheter kan transporteras på en enda lastbil och har lättåtkomliga
åtkomstpunkter för underhåll.
Upp till fyra CPLB2 LED-belysningstorn
kan kopplas ihop och drivas med en enda av
Chicago Pneumatics nya bärbara inverter elverk.
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Sedan september 2016 har Jack Midhage
AB inlett ett samarbete med en ny maskinleverantör, AGP Power Tools.
Företaget har ett brett maskinprogram anpassat för betonghåltagare och
är sedan många år väl etablerade i både
USA och i delar av Europa.
Midhage kommer efter hand att introducera större delen av AGP Power
Tools maskinsortiment på den svenska
marknaden.
Först ut i sortimentet är en elektrisk
handsåg för betong.
Sågen är CE-märkt och godkänd för
våtkapning med diamantklinga upp till
406 mm. Den kan därmed med fördel
användas hos beställare med höga säkerhetskrav. Sågdjupet med 406 mm-klinga
är hela 150 mm.
Maskinen är konstruerad för hårt
bruk i tuffa miljöer, erbjuder hög säkerhet och är mycket användar- och servicevänlig. Den är utrustad med integrerad vattenkylning för klingan samt
en mycket effektstark motor med överbelastningsskydd för att klara de höga
krav som håltagarna ställer. Klingskydd
och växelhus är tillverkade i magnesium
vilket ger låg vikt och hög stryktålighet.
Vinkeln på klingskyddet är ställbart genom ett enkelt handgrepp och har ett
fjäderbelastat stänkskydd som följer underlaget och minimerar onödigt stänk.
Sågens konstruktion gör den även mycket enkel att rengöra och serva.
”Vi tror mycket på den här sågen. Vi
har redan sålt ett tjugotal maskiner och
kommer att leverera ytterligare ett stort
antal under våren. Sågen håller hög kvalitet och priset är mycket attraktivt. Tillsammans med vår 2,6 mm tunna, snabbskärande specialklinga är vi övertygade
om att sågen kommer att bli en favorit
bland många håltagare”, säger Peter Petersson på Midhage.

Världslansering av
Brokk 120 Diesel Mark 2
Brokk, världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner, tillkännager den nya
uppdaterade Brokk 120 Diesel Mark 2- världens minsta dieseldrivna rivningsrobot. Denna kompakta maskin kan arbeta självständigt i
över 8 timmar i sträck och effektivt ta itu med
jobb som ingen annan maskin kan.
Grundtanken med denna lilla rivningsrobot
är dess kompakta storlek (endast 780mm bred)
vilket gör det möjligt att komma in genom en
vanlig dörröppning och gör den lätt att manövrera i trånga utrymmen. Den låga vikten är
endast 1200 kg vilket gör det möjligt även för
arbete på svaga golv. Maskinen är dessutom
lätt att transportera till och från arbetsplatser.
Brokk 120 Diesel Mark 2
drivs av en kompakt men
kraftfull dieselmotor och
har åtta timmars drift
utan tankning, vilket
gör den verkligt
oberoende från
strömkällan
under minst ett
helt arbetsskift.

Till detta kommer flexibilitet, utan att offra
någon kraft eller prestanda i sin liknande storlek vad gäller det elektriska syskonet.
Mark 2-versionen av Brokk 120 Diesel ger
ett antal uppgraderingar till denna framgångsrika modell, bland annat en ny smartare
design, uppgraderade strålkastare, samt alternativ för smartare integration av ytterligare
redskap. Dessutom har roboten förbättrad
servicevänlighet. Kort sagt, en smart maskin
som nu blivit ännu smartare.
Brokk 120 Diesel Mark 2 är utformad för
användning i en mängd olika användningsområden. I säkerhet och räddningsområdet (t
ex katastrofinsatser, bortskaffande av spränganordningar (EOD), brandbekämpning)
och nukleär området finns ett behov av
en kompakt oberoende ROV med kraft
nog att klara tuffa jobb. Inom byggbranschen finns det förfrågan av flexibilitet samt enkel förflyttning maskiner
mellan olika arbetsplatser. Och slutligen
i processenindustrin och gruv/tunnel
industrin finns det områden där användningen av en strömkabel kan vara ett hinder eller om den nödvändiga elektriska
strömmen helt enkelt inte finns tillgänglig.
“Brokk 120 Diesel Mark 2 belyser vårt
engagemang att göra uppgraderingar och
förbättringar i våra produkter till våra kunder
i en branschledande takt. Mark 2-versionen
kommer att få ännu mer produktivitet till de
utmanande situationer där Brokk 120 Diesel redan har blivit en populär maskin”, säger
Martin Krupicka, VD för Brokk-gruppen.

Slipnätsrondell som
ger bättre ARBETSMILJÖ
OCH JÄMN SLIPNING
Slipnätsrondellen Sianet från Tyrolit är speciellt framtagen för oscillerande maskiner vid
slipning av lack, trä, färg, gelcoat, grundfärg
och glasfiber. Rondellen har hög livslängd, får
minimal igensättning och avger i stort sett
inget damm. Dessutom är den väldigt lätt att
montera då den passar alla hålbilder.
”Den här rondellen är uppbyggd av ett
speciellt slipnät som gör att den håller tre
gånger längre jämfört med pappersrondeller. Dessutom är utsugningsförmågan 10
gånger bättre, vilket ger en bättre arbetsmiljö”, berättar Göran Nyberg, Produktchef
på Tyrolit.

Nordens största saneringsföretag
ETABLERAR SIG I GÖTEBORG
Relita fortsätter att expandera i sitt mål
att bli rikstäckande i Sverige och etablerar
sig i Göteborg.

EXPANSIVT
“Vi är mycket glada att kunna etablera oss
även på västkusten med kontor i Göteborg. Nu kan vi erbjuda våra tjänster från
Ostkusten till Västkusten”, säger Torbjörn Borgström, VD på Relita Industri
och Skadeservice AB.
“Det skall bli mycket spännande att få
vara med och bygga upp Relitas verksamhet på Sveriges framsida”, säger regionchefen i Göteborg, Claes Lindén.
Relita ingår i Recover Nordic Group
som är verksamma i Norge, Danmark,
Finland och i Sverige där Relita med sina
ca 500 medarbetare står för den Svenska
verksamheten och ihop med övriga länder är de ca 1300 medarbetare.
Relitas verksamhet erbjuder en unik
bredd av tjänster med exempelvis avfuktning, skadeservice, sanering av asbest,
pcb, klottersanering, ventilationsrengöring, inomhusmiljöutredningar, rivning,
högtrycksspolning, rörinspektion, stamspolning, torrsugning och slamtransporter. Huvudkontoret finns i Uppsala och
lokalkontor i Stockholm, Gävle, Tierp,
Sala, Västerås, Borlänge, Enköping, Östhammar, Norrtälje, Örebro och Göteborg. Relita har jour dygnet runt och är
miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004
och kvalitetscertifierade enligt ISO
9001:2008.
www.relita.se

NYA RM VS60

fraktionssorterare från OP System

Sianet ger en snabb och jämn slipning och
passar de användare som håller på med möbeltillverkning, fönsterrenovering, omlackering av dörrar och köksluckor, billackering,
pulverlackering, båttillverkning samt företag
som arbetar med formgjutning i glasfiber.
Sianet finns i två varianter, Sianet 7900
med aluminiumoxidkorn, är den vanligaste
kvaliteten för slipning av trä, färg och lack.
Sianet 7500 med keramiska korn, ger en
mer aggressiv slipning och bättre livslängd.
Detta är framförallt en fördel vid slipning av
hårdare material. Slipnätet finns även både
som rondell och som lösa ark för handslipning.

RM VS60 är en pålitlig fraktionssorterare och
ett perfekt komplement till Rubble Masters
mobila krossar. Försiktning innebär dessutom
ett minskat slitage på krossen exempelvis en
RM 60.
RM VS60 har dubbla siktdäck och är avsedd
för asfalt, betong, tegel, schaktmassor med
mera. Den klarar av att sikta upp till 100 ton/
timme, beroende på material. El kan tillföras
direkt från krossens generator.
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Arbeta smartare och
undvik slitageskador

Vattenbilning i
Göteborgs Hamn

Avancerad

Hamnanläggningar och kajer - Vattenkraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och
järnvägsbroar - Betongpelare
Våra uppdrag – oftast komplicerade och på
svåråtkomliga ställen, kräver stor kompetens och specialanpassad utrustning.
Erfarenhet finns efter drygt 25 års
produktion.

Svensk VattenBilningsteknik AB, Box 90, 574 21 Vetlanda
Tfn 0383-191 20, www.svenskvattenbilningsteknik.se

Luftdrivna Bergborrar

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda

IR17JV
11,000:-

DCT25BV
12,000:-

- Underlättar och eliminerar tunga lyft
- Precisionstillverkade i Sverige

Utrustning för Berg och Demolering
Kontakta oss för mer information

023-790 560

www.lifa.se

info@lifa.se

©ReklamBolaget, Båstad 12-08

Vattenbilning

HS 401 SELECTOR

stjärnsikt från OP System

OP System lanserar nu sin nya sorteringsenheten HS 401 Selector. Det här är en “all in onelösning” för en optimerad slutprodukt genom
att enheten kombineras fördelaktigt med t ex
en Doppstadt DW 3060 kross. Systemet utför
två återvinningsarbeten samtidigt, där krossat material från DWn sorteras i Selectorns

stjärnsikt till färdig fraktion (flera stjärnstorlekar finns att välja på).
Överstort material leds tillbaka till krossen via återföringssystemet och krossas om.
Oönskad noll-fraktion reduceras till ett minimum.
www.opsystem.se

Husqvarna lanserar nya kapmaskinen Husqvarna K 6500
Husqvarna K 6500 lanseras med ett klingskydd av magnesium, förbättrat vattensystem
och ökat sågdjup.
”Med denna uppdaterade versionen av den
mycket populära Husqvarna K 6500 fortsätter vi traditionen att leverera
toppklassig prestanda till våra
kunder”, säger Johan Simonssson, Global Product Manager
Power Cutters, Husqvarna
Construction Products.
Ett förbättrat vattensystem med klingskyddsmunstycke, förstorat vattenhölje och
mässingkontakt för inkommande vatten tillför
pålitlighet och effektivitet
till kapmaskinen.
Klingskyddet av magnesium tillför låg vikt som förbättrar effekt/vikt-förhållandet och
sågdjupet som nu är upp till 155 mm.

Ny steglös justering gör det lättare att skifta
arbetsposition.
Hög uteffekt som opererar på både 3-fas (5,5
kW) och 1-fas (3 kW) vid 220-240 V/180-480 V.
”Allt handlar om att ha rätt diamantverktyg. Premiummärkta diamantverktygen
Vari-Cut är utformade för att hantera
alla tänkbara material på
en vanlig arbetsplats. Vi
har samlat all vår kunskap
inom håltagning för att ge
användaren maximalt med
klinga för pengarna.”

CC 7000, en pålitlig
arbetshäst för
TUNG DEMOLERING
Nya CombiCutter CC 7000 från Atlas
Copco, för bärare på 58–85 ton har en
uppgraderad konstruktion med förstärkt
stabilitet och hållbarhet. Det gör den till
den mest pålitliga partnern för de tuffaste demoleringsjobben.
De största konstruktionsförändringarna jämfört med föregångaren CC 6000
är bredare och mer robusta lagerställen
och bussningar för huvudbultar och cylinderbultar, optimerad huvudenhet och
käftar samt hård ytbeklädnad.
CC 7000 är ett mångsidigt universalverktyg för många olika arbetsuppgifter.
Det finns två val av lätt utbytbara universalkäftar en för betongbrytning, med en
öppning på 1 400 mm och en krosskraft
på 180 ton samt käftar för stålklippning
med en öppning på 750 mm och en skärkraft på 205 ton.
Tvåcylinderkonceptet ger i princip
konstant gripkraft och integrerade hastighetsventiler ger korta arbetscykeltider.
Positioneringen blir enkel tack vare
den hydrauliskt drivna 360°-gradiga ändlösa rotationen.
Utbytbara blad och tänder förenklar
underhållet.
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PDs

Vattenbilningsspecial 2017
Vattenbilning, ännu en svensk metod som har revolutionerat
världen. PD tar i det här numret en titt på hur marknaden ser
ut i Sverige just nu.

D

å var det dags för PD att rapportera vad
som händer inom den svenska vattenbilningsvärlden, något som vi gör regelbundet. Något som blir allt tydligare är att
vattenbilningstekniken kommer allt närmare
de traditionella rivningsmetoderna i takt med
att vattenbilningstekniken förfinas. Dessutom
tillkommer nya applikationer där vattenbilning
lämpar sig bättre än traditionell rivnings- eller
håltagningsteknik. Detta har också entreprenörerna förstått alltmera och börjar investera i
vattenbilningsutrustning vid sidan om håltagning och rivning. Den här ökningen är kanske
inte lika uppenbar i Sverige som i andra delar
av världen. I Sverige är det fortfarande mera av
vattentäta skott mellan vattenbilningsentreprenörer och andra entreprenörer som rivare
eller håltagare. Trots detta finns stora synergieffekter och det har tillverkaren Brokk tagit
fasta på när de förvärvade tillverkaren Aquajet
System för en tid sedan, något som vi berättat
om i tidningen redan.

AQUAJET SYSTEMS AB
Så varför inte börja med tillverkaren Aquajet
Systems AB i Holsbybrunn i den här presentationen. Numera ingår man alltså som ett
dotterbolag i Brokk AB men bolaget grundades 1988 av Stefan Hilmersson och var till en
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början en vattenbilningsentreprenör som sadlade om till tillverkare. Dock skall nämnas att
Brokk äger bolaget till 80 procent och Stefan
Hilmersson båda söner Dennis och Ronnie
Hilmersson äger vardera 10 procent. Trots
Brokks starka dominans i bolaget drivs Aquajet
Systems vidare på samma sätt som tidigare och
utan förändringar i personalen. Det var också
det som var tanken när Brokk förvärvade bolaget. Aquajet Systems har egentligen haft en bra
utvecklingstakt från start men det är under de
senaste 10 åren som det verkligen börjat hända
saker på allvar både på produkt- och försäljningssidan. Särskilt märkbart är det på företagets omsättningssiffror som 2016 hamnade på
76 Mkr och kommer att tangera 80 Mkr tros
det 2017. Idag sysselsätter man 24 personer i
bolaget och har ett drygt 20-tal återförsäljare
och agenter över hela världen.
Under de senaste åren har man lanserat en
rad nya produkter och egenskaper hos sina
vattenbilningsrobotar. Något som vi löpande
har presenterat i tidningen. Vid Bauma 2016
lanserade man sin nya robot 410V som även
visades på mässan Conexpo i USA nu i mars.
En produkt som vi presenterade i PD 2-2016.
Precis när PD 1-2017 distribueras arrangerar
Aqujet Systems sina årliga Hydrodemolition
Days (5-6 april) i Holsbybrunn. Uppslutningen
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brukar vara god och kunder och återförsäljare
från hela världen deltar så också Professionell
Demolering. Det ryktas att en hel del nyheter
kommer att visas. Bland annat, berättar företagets VD Roger Simonsson, att man nu fullt
ut kommer att lansera sin nya Vattenfiltreringsanläggning tillsammans med sitt egenutvecklade styrsystem RECO. Roger berättar
att företagets investering och satsning ligger i
att utveckla nya produkter. I och med Brokks
förvärv av bolaget tror man sig kunna ta flera
marknadsandelar på den Nordamerikanska
marknaden. Behovet av renovering av broar,
viadukter, p-hus, vägar, kajer, kraftverk, kärnkraftverk med mera är stort i USA. Allt byggt i
betong har blivit ganska eftersatt så här finns
mycket att göra. USAs nya och striktare miljölagar kommer att välkomna ökad användning
av vattenbilning och inte minst Aquajets nya
vattenreningsteknik. “Det Brokk Incs stöd tror
jag mycket på den amerikanska marknaden. Vi
har tidigare inte varit så starka i USA men nu
kan vi ändra på det och intresset för vattenbilning är stort inte bara i USA”, säger Roger. Om
konkurrenssituationen så nämner Roger att
man brottas med det faktum att det finns för
få konkurrenter. Med många konkurrenter så
ökar också informationsspridningen om själva
sektorn. “Vattenbilningstekniken är en fantastiskt effektiv metod som fler borde känna till
och testa. Men det är alldeles för få som sprider
informationen idag”, säger Roger.
Aquajet har dock alltid varit duktiga på att
själva sprida information om sin teknik, framförallt genom så kallade Case Stories där man
berättar om olika projekt där deras produkter
används. Dessa arbetsplatsreportage brukar
PD och dess systertidningar regelbundet publicera. Ett intressant Case som Roger är Skanska Norways enorma projekt med att renovera
en pir i Olso hamn på 4000 kvadratmeter. Det
här var ett mycket komplicerat projekt med
tanke på dess läge, omfattning, tidvatten med
mera. Ett annat jätteprojekt som kommer att
genomföras under året är ett dammprojekt
kallat Minab i Iran. Här kommer man att bila
bort 6000 kubikmeter betong. Mer information om bolaget och dess många projekt går att
läsa på företagets hemsida.
www.aquajet.se

CONJET AB
Under de två senaste åren har Conjet lanserat
en rad nya produkter på marknaden och nyheterna visades på World of Concrete både
förra året och i år. Dessutom ställdes nyheterna ut på Bauma i april 2016. Vi har under
2016 presenterat nyheterna vid ett flertal tillfällen i tidningen. Även om vi inte kan berätta
om några sprillans ny produkter i detta tema
kan nämnas att Conjet har utsett Kjell Nilsson
till ny vd för företaget. Mera om detta kan du
läsa på sidan 9 i det här numret. Separat hittar
du även ett arbetsplatsreportage med Conjeturustning på sidan 28.
www.conjet.com

BVA GROUP AB
Men så över till de som använder tekniken.
Först ut är BVA Group som är en av de stora
aktörerna inom vattenbilning i Sverige. Andreas Nordström från BVA Group berättar att
verksamheten snurrar på bra och det finns
god tillgång på arbete. Omsättningsmässigt
hamnade man på cirka 60 Mkr för 2016 och
man räknar med att hamna på ungefär samma
nivå för innevarande år. Företaget sysselsätter
mellan 25 till 30 personer på årsbasis. Några
exempel på genomförda projekt är totalentreprenader på ett antal parkeringsgarage. Under
förra året genomförde man dessutom etapp
1 bestående av vattenbilning av kantbalk på
Älvsborgsbron i Göteborg. Den första etappen
handlade om cirka 500 meter kantbalk. I år
kommer man genomföra etapp 2 i samma projekt vilket också handlar om cirka 500 meter.
En rad andra projekt ligger i “pipeline” som exempelvis fler P-hus, fogbyten på Essingeleden
vid Alvik, Stockholm. Bolaget genomför regelbundet nya investeringar och i år planerar man
att införskaffa en ny handlans, ny vattenbilningsrobot och en kranbil. Andreas bedömer

som sagt att tillgången på jobb är god och med
det borde konkurrenssituationen inte vara för
tuff då jobben räcker till åt alla.
www.bvagroup.se

CORVARA AB
Corvara är ett bolag som vi ser betydligt mera
av idag inom demoleringsbranschen i sin helhet. Bolaget har under de senaste åren ökat sin
närvaro inom både håltagning och rivning och

sedan en längre tid tillbaka även inom vattenbilning. Corvara förvärvade också för en tid
sedan bolaget Borrkompaniet.
Corvara arbetar inom flera olika tjänstesektorer vilka är industriservice som omfattar
alla typer av saneringsarbeten inom industrin
i hela Norden. Skadeservice när en skada skett
såsom brand, fukt, mögel, asbest med mera.
Det tredje benet är miljörivning som omfattar
håltagning, rivning och sanering. Vattenbilningsverksamheten är placerad under avdelningen industriservice. Bolaget har omkring
700 fastanställda och ﬁnns på 30 orter i Sverige. Huvudkontoret ligger på Importgatan i
Norrköping. Under 2016 omsatte bolaget ungefär 800 mkr och för innevarande år förväntas omsättningen landa på cirka 880 Mkr.
Under 2016 har de ﬂesta projekten varit
fördelade över i huvudsak vattenkraftverk,
broar, tunnlar och parkeringshus. Men man
har även gjort en hel del specialjobb på kraftvärmepannor och bilning på olika anläggningsjobb, samtliga med dykare under vatten.
Som det ser ut i orderboken just nu kommer
nog fördelningen av jobb att se liknande ut
under 2017. Ett exempel på ett pågående just
nu är vattenbilning av brofogar på Essingeleden under nätterna. “Ett projekt som kräver en
otrolig planering för att få allt att funka under
de korta arbetspass som vi har tillgång till vägbanan. Detta är ju Sveriges mest traﬁkerade
väg, så säkerheten är det absolut viktigaste”,
berättar Mattias Carlsson som arbetar med affärsutveckling inom sektorn vattenbilning på
Corvara.
Mattias berättar att parallellt med detta så
skall man påbörja ett vattenbilningsprojekt i
ett P-hus där man kommer att jobba med 2 till
3 robotar samtidigt för att korta ner entreprenadtiden.
“Corvara investerar kontinuerligt i ny utrustning för minska miljöpåverkan och vi har
ett ﬂertal utvecklingsgrupper som jobbar nära
leverantörerna för att vi skall vara nummer 1
på marknaden gällande den tekniska utrustningen”, säger Mattias.
Mattias tillägger att rots den hårda konkurrensen på marknaden så verkar ﬂödet av förfrågningar öka och man har tagit ett steg framåt genom att anställa ytterligare en driftsledare
inom vattenbilning. Han heter Mattias Johansson och har jobbat 16 år i vattenbilningsbranschen. Han påbörjade sin anställning i slutet
av mars och sitter placerad i Karlstad.
www.corvara.se

NVB NORDISK VATTENBILNING AB
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Benin
Bygg och har sitt kontor i Gnesta utanför
Stockholm. Benin Bygg ägs av Jonas och Eva
Benin. NVB är förhållandevis unga inom vattenbilning men har växt starkt på senare år och
omsatte under 2016 dryga 26 Mkr. Man har
åtta anställda inom bolaget. Exempel på genomförda projekt är att Drakensbergsgaraget
avslutades. Vid garaget, som ligger i Stockholm
1-2017 • Branschtidningen Professionell Demolering
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’KÄNN KRAFTEN’

DC Tromb 400 är vår kraftfullaste enfas
stoftavskiljare. Den är konstruerad för
att möta dagens arbetsmiljökrav och
bearbetningsmaskiner som har blivit
effektivare och därför producerar mer
damm än tidigare. Luftflödet är som
mest hela 400 m3/h och har t ex kapacitet för golvslipsmaskiner 500 mm
och stora elkapmaskiner.

Läs mer på dustcontrol.se

har man bilat 10 000 kvm. Ett annat P-hus som
vattenbilats är det i Hansagallerian där man bilat 7 000 kvm. Hansagallerian ligger i Malmö.
Jonas Benin berättar att man bedömer att 2016
var ett mycket bra år där man etablerat kontakt
med många nya kunder och att man blivit ett
starkt etablerat bolag inom vattenbilning i Sverige. Den här positiva utvecklingen fortsätter
under 2017. Projekt som man jobbar med nu
är bland andra Kvarteret Matst i Västerås. Här
kommer man vattenbila ett garage på cirka 40
000 kvm där en del av ytan skall vattenbilas.
Man jobbar även med andra vattenbilningsprojekt i Helsingborg, Skövde, Göteborg och
Stockholm. Ett intressant projekt i Stockholm
är att man kommer att vattenbila vid Berwaldhallen i Stockholm. Vi har tidigare berättat om NVBs vattenfiltreringsanläggning som
körde igång för något år sedan. Jonas berättar att den nya vattenfiltreringsanläggningen
fungerar jättebra och har används bland annat
i Malmö. Reglerna för hur mycket som får släppas ut i fråga om slam och pH-värde i vattendrag varierar mellan kommunerna. Det råder
dock ingen tvekan att vattenreningsutrustning
behövs över hela landet. Dock är det beställaren som avgör nivån på vattenfiltreringen men
NVB har utrustningen.
Vad gäller det rådande marknadsläget säger
Jonas att det finns en stor efterfrågan på vattenbilningstjänster och man hoppas att detta
under kommande år skall leda till många nya
intressanta projekt. Men Jonas tillägger att
konkurrenssituationen är tuff då det finns förhållandevis få aktörer och att man ofta krigar
om samma jobb. Ett problem som han framhåller är bristen på utbildad personal något
som kommer att bli ett ökat problem under
den närmaste tiden då det dessutom finns en
hel del intressanta vattenbilningsprojekt även
i Norge.
www.nvbab.se

SVB TYRINGE AB

insida vattentorn i Oxie, Malmö samt vattenbilning av pelare. Arbetet vid Oceanpiren fortsätter under året med ytterligare etapper. Vad
gäller nyinvesteringar har man förvärvat en ny
högtryckspump under 2016 från Aquajet samt
ett mobilt vattenreningsverk. Under 2017 planerar man att investera i en ny specialanpassad sugbil samt eventuellt ett mobilt vattenreningsverk till.
Enligt Jonas Björk ser konjunkturerna bra
ut. Det finns gott om jobb och förfrågningarna
är många. Dock menar även Jonas att konkurrensen är tuff men med specialanpassade

och väl uttänkta lösningar lyckas man hålla
konkurrenterna borta. “Jag tror att vår styrka
är att vi kan erbjuda ett helhelskoncept inom
vår vattenbilning som omfattar smarta projektanpassade lösningar från vattenbilning till
vattenrening och hantering av massorna med
sugbil med mera”, säger Jonas Björk.
www.svb-tyring.com

SVENSK VATTENBILNINGSTEKNIK AB
Svensk Vattenbilningsteknik i Vetlanda är en
av landets äldsta vattenbilningsentreprenörer
som vi berättat om många gånger i PD. Bolaget

Ett annat bolag som det är full fart i är SVB Tyringe AB i Tyringe i södra Sverige. Bolaget är
familjeägt. Företaget etablerades 1991 och har
idag 24 anställda. Kunderna finns representerade i hela Skandinavien och Baltikum och
målsättningen är att tillgodose deras behov
med hög service- och kvalitetsnivå, med så lite
miljöpåverkan som möjligt.
SVB är som sagt ett familjeägt företag vilket
startade som ett blästrings- och måleriföretag,
men har under årens lopp utvecklats till att bli
en ledande miljöservicepartner för industrioch byggbranschen. Man arbetar med en modern maskinpark och samtliga anställda är utbildade och certifierade inom sina respektive
arbetsområden. Jonas Björk, ansvarig för industri och vattenbilning vid bolaget berättar att
man under 2016 omsatte 35 Mkr och att man
beräknar att nå upp i cirka 38 Mkr under 2017.
Exempel på genomförda projekt är Oceanpiren i Helsingborg där man vattenbilade
140 löpmeter utsida krönbalk samt 1200 kvm
1-2017 • Branschtidningen Professionell Demolering
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Hamnrenovering
med Conjet ”Nalta”
Jetframe 101

K

apellskär är en hamn belägen
cirka 80 km norr om Stockholm.
Ett stort antal lastbilar använder
hamnen dagligen där man kan förkorta
transporttiden till Åland och Finland
betydligt jämför med att använda hamnarna i Stockholm.
Hamnen ägs av Stockholms Hamn
som insåg behovet av att reparera av
piren där fartygen dockar i hamnen. Reparationsarbetena utfördes av Waterjet
Entreprenad AB.
Skälet för reparationen var att ett katodiskt skydd behövde installeras. För
detta behövde cirka 30 mm betongyta
på huvudbalkar, tvärbalkar, väggar samt
taket i kajerna behandlas.
För utsidan på kajen valde Waterjet
Entreprenad AB att använda en Conjet
Robot 557 som lätt skulle kunna komma
åt med sitt effektiva bomsystem. Jetframe 101 eller ”Nalta” som den kallas
användes för att behandla ytan under
piren, taket liksom väggarna i tvärbalkarna. Nalta 101 är en smidig lösning och
ett ramsystem som kommer åt i trånga
utrymmen. En handlans hjälpte till att
nå områden som till och med var för
trångt ens för Nalta 101.
Högtrycksvattnet till enheterna levererades av två högtryckspumpar. För
roboten 557 valde Waterjet att använda
Conjet Super Silenced pump, 500 kW,
1040 bar vid 262 l / min. För Nalta 101,
användes en 120 kW högtryckspump,
rankad 2600 bar vid 24 l / min.

ägs i lika delar av Carl Gustaf Andersson, Per
Åke Andersson och Jan Ola Andersson. Bolaget har 11 personer anställda och omsatte under 2016 18 Mkr. Man uppskattar att hamna på
ungefär samma nivå i år. Under många år har
man varit specialiserade på just vattenbilning
i hamnområden på västkusten. Det handlar
då mycket om kajrenoveringar. Just nu arbetar man i hamnar i Lysekil, Stenungsund och
Göteborg. Men man arbetar också en hel del
inom kärnkraftsindustrin med vattenbilning.
Just nu har ett större jobb startas upp på Ringhals kärnkraftverk som beräknas att pågå fram
till 2019. Arbetet består i reparation av pålar/
isskydd vid Videbergs kaj på Ringhals.
Under 2016 har inga nyinvesteringar gjort
vare sig gällande robotar eller pumpar. Däremot har man under vintern 2016/2017 modiferat delar av sin utrustning för det stora projektet Videbergs hamn på Ringhals.
Vad gäller marknadssitutionen så upplevs
den jämn och stabil. Carl Gustaf Andersson
berättar att många av företagets uppdrag löper
på tre till fem år och av den anledningen känner man i dagsläget inte av någon konkurrenssituation.
www.svenskvattenbilningsteknik.se

WATERJET ENTREPRENAD

Den Nalta 101 installerad under kajen
längs en av tvärbalkarna.
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Bolaget kräver ingen närmare presentation
utan är mycket välkända på marknaden sedan
lång tid tillbaka. Efter att verksamheten togs
över av ett investmentbolag för några år sedan
har bolagets grundare, Thomas Åberg, nu åter
tagit över verksamheten, något vi berättat om
i tidningen tidigare. Bolaget har sitt säte i Jordbro med filial i Karlstad och sysselsätter idag
10 personer. Omsättningen 2016 landade på 22
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Mkr och den beräknade omsättningen i år tros
landa mellan 22 till 25 Mkr. Tjänsterna omfattar vattenbilning, betongreparationer och industrisanering.
Exempel på genomförda och aktuella
projekt är att man vattenbilar Älvens parkeringshus i Hammarby Sjöstad. Totalt bilades
7 000 kvm betonggolv åt Skanska. Åt Stockholms Hamnentreprenad har man vattenbilar
1 700 kvm undersida pir med gejdersystem
och handlans. Ett projekt som började förra
året och som fortsätter under 2017 är vattenblästringsarbeten vid Sergels Torg. Waterjet
har här en egenutvecklad metod för att ta
hand om vattnet och slammet på en gång vid
bilningstillfället. Detta innebär att ytan blir
helt ren när man går över den. Även detta jobb
utför man för Skanska. Under hela våren kommer man dessutom att utföra vattenbilningsarbeten vid Skärholmen Centrums parkering.
Här kommer man framförallt nattetid bila
med handlans på pelare och tvärbalkar. Uppdragsgivare är Arcona. Ett annat projekt som
drar igång under 2017 är att vattenbila tvärbalkar och lagerpallar på Söderströmsbron.
Beställare är företaget W-Tech. Andra exempel
på uppdrag som man har kontrakterats för under året är vattenblästring i bergsutrymmen,
vattenbilning i Skansenbergets parkeringshus,
vattenblästring av bassänger och bjälklag vid
GIH Badet i Bergshamra, vattenbilning av kaj
vid Birkaterminalen med mera.
Genomförda investeringar under 2016 omfattar köp av ny robot och pump från Conjet,
elsug samt att man genomfört diverse uppdatering i bilparken under 2016. Under 2017
kommer man investera i en ny lastbil från Volvo med fastmonterad kranarm för att kunna
effektivisera verksamheten ytterligare.
Gällande marknadssituationen berättar
André Jansson, som är arbetschef vid företaget,
att 2017 har börjat väldigt starkt. “Vi har haft
ovanligt mycket att göra under perioden januari till mars vilket definitivt kommer att hålla i
sig. Så marknadsläget känns bra för oss”, säger
André. På svar om konkurrenssituationen så
tycker André att prisbilden är ganska pressad
och har så varit under de senaste tre åren. “Just
nu genomför vi stora förändringar internt för
att öka effektiviteten och bemöta konkurrensen effektivare”, säger André.
www.waterjetentreprenad.se

“Från och med 2017 ska namnet Drome vara på alla svenska håltagares läppar. Ett nytt
“premium brand” från Västergötland”, berättar Roger
Jonasson ägare och grundare
av Drome AB i Dalstorp.

DROME,

nytt Premium Brand i Sverige
F

öretaget Drome i Dalstorp, tre mil söder
om Ulricehamn, dök liksom upp från ingenstans i den svenska håltagningsbranschen för några år sedan. Företaget grundades
dock redan 2005 av Roger Jonasson. När Professionell Demolering träffar Roger och hans
kolleger på företaget i Dalstorp skulle det visa
sig att Roger har en gedigen industribakgrund
och har gjort en resa som få i hans ålder hunnit
vara med om. Han skulle komma att ta många
omvägar innan han började handla med diamantverktyg, som är huvudnäringen idag. “Jag
känner att vi hamnat rätt. Diamantverktyg för
så kallade Heavy Users med höga krav på kvalitet, skärhastighet och livslängd, det är där vi
hör hemma. Och det ska vi bevisa”, säger Roger.

RAKETKARRIÄR SOM
KRASCHADE I VÄGGEN
Roger är född och uppvuxen inom textilsektorn i Ulricehamn. Textilindustrin som under
många år har dominerat bygden i den här delen av Västergötland. Rogers pappa jobbade i
branschen och redan i slutet av tonåren bör-
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jade även Roger att arbeta i samma bransch.
Han tog anställning i företaget IRO, där hans
pappa arbetade. IRO tillverkar maskiner för
textiltillverkning och har gjort sedan 1950-talet. Roger har gått den långa vägen så att säga.
Han började arbeta på fabriksgolvet en gång i
tiden. Gjorde karriär inom bolaget, hamnade
på olika chefspositioner, blev divisionschef
och hamnade till sist på den absoluta toppen
inom bolagsgruppen. Man hade dotterbolag
utomlands med tillverkning både i Sverige, Italien, Tyskland och Kina. En verksamhet som
Roger också ansvarade för. Roger levde hela
tiden i hetluften och var ständigt på resande
fot någonstans i världen. Ekorrhjulet snurrade
fortare och fortare. Men sedan tog det stopp.
Pressen blev för hård och Roger gick in i väggen, som det populärt heter, och han sjukskrevs mellan åren 2002 och 2004.

IN I STENBRANSCHEN
Efter tillfrisknandet gick inte Roger tillbaka till
IRO. Han hade fått nog och ville sadla om. “Att
bli utbränd av sin arbetssituation är något jag
inte önskar någon. Det var en hemsk upplevel-
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se och jag har än idag en del sviter av det. Jag
har exempelvis svårt att sätta mig i ett flygplan
igen, i alla fall inte på fönsterplats. Numera
sitter jag alltid vid gången långt fram i planet
nära dörren.
Efter IRO och sin sjukdomstid bestämde
Roger sig för att göra något nytt. Han behöll
kontakterna med tillverkarna i Kina och 2005
bildade Roger Drome AB. Verksamheten i det
egna bolaget var till en början import av hjälpmedel och utrustning för kontoret. Året därpå,
2006, fick Roger frågan av en vän om han var
intresserad att ge sig in i naturstensbranschen.
Roger nappade på idén och man beslutade att
tillsammans börja importera natursten. Verksamheten placerades i det nya bolaget Stenia.
En stor del av produkterna importerades från
Kina och Portugal. Roger har aldrig varit den
som legat på latsidan och verksamheten tog
snabbt fart. Som mest importerade man 900
containers från Kina och 16 tusen ton natursten från Portugal per år. Man förvärvade en
bearbetningsfabrik i Sverige som var komplett
med maskiner och anställda. Affärerna i Stenia
snurrade på riktigt bra och man tillverkade

Från vänster Christer Jansson, Jakob
och Roger Jonasson.

alla typer av produkter i natursten. 2010 började man även intressera sig för svenska naturstensprodukter vilket resulterade i att man
förvärvade ett gammalt nedlagt stenbrott i Bohuslän. Under en tid var Stenia störst på naturstensprodukter i Sverige. Stenbolaget S:t Eriks
började intressera sig för verksamheten och

2013 lade man ett bud och bolaget såldes. Fram
till 2015 var dock Roger delägare i S:t Eriks och
arbetade i verksamheten. Men under sin resa
inom stenbranschen hade Roger kommit i
kontakt med diamantverktygstillverkare vilket
naturligtvis inte var så märkligt. Inledningsvis
handlade det om diamantverktyg för stenin-

dustrin men senare också för bearbetning i
betong och andra byggnadsmaterial. Man importerade klingor och även lösa segment från
Kina och Korea.

SATSAR PÅ
PREMIUM LINE-VERKTYG I DROME
2015 lämnade Roger S:t Eriks och gick tillbaka
till sitt eget bolag Drome igen. Nu började han
fokusera på att utveckla och importera diamantverktyg. “Jag hade många bra kontakter i
branschen både sedan tiden på IRO och under
tiden med Stenia så det var inte så svårt att etablera ett bra nätverk av tillverkare”, säger Roger. Sedan dess har verksamheten rullat på bra.
Idag säljer man ungefär 60 % till stenindustrin
och resterande till bygg- och anläggning. Man
har hela Norden som sitt arbetsfält.
Med så många år av erfarenhet har Roger
sitt eget recept på tillverkning av olika typer av
diamantverktyg. Med jämna mellanrum, cirka
fyra gånger per år, besöker han sina tillverkare i
Kina och Korea för kontroller och tester av nya
modeller. Verktygen brandas i Dromes kulörer
och design. Att verktygen rent fysiskt tillver-
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Från vänster Christer Jansson, Jakob,
Christina och Roger Jonasson.

kas i Kina eller Korea har Roger inga problem
med. “Jag har inga som helst problem med det
och det har inte mina kunder heller efter att
de provat våra verktyg. Jag har lång erfarenhet från att ha arbetat med asiatiska tillverkare
och jag är mycket nöjd med slutresultaten. När
man som jag har möjlighet att vara med i hela
utvecklingsprocessen vet jag att slutresultatet
blir som jag vill ha det. Rätt asiatisk tillverkare
är en fröjd att arbeta med”, säger Roger som
har arbetat med Kina sedan 1996.
“Så jag är helnöjd med kvaliteten och bemötande hos våra tillverkare i Kina och Korea.
Det är sällan några problem och vi säljer enbart förstklassiga produkter både i fråga om
skärförmåga och livslängd, så kallad Premium
Line. Våra produkter är också OSA-märkta”,
tillägger Roger.
Idag har man ett sortiment av klingor från
115 till 3500 mm och borr från 18 till 650 mm.
“Vi är störst på stensidan men vi växer hela
tiden inom bygg- och anläggning och det är
vårt fokus att bli starkare här. Vi vet att vi har
bra produkter och konkurrenskraftiga priser.
Men vi håller oss inom premium-segmentet
och vi säljer bara till proffsanvändare. Våra
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produkter är inga lågprisverktyg från Kina
utan produkterna är lika konkurrenskraftiga
som andra stora varumärken. Faktum är att
merparten av våra stora konkurrenter också
tillverkar sina verktyg i lågprisländer som Kina
och Indien men verktygen utvecklas i Europa,
samma som med oss”, säger Roger.
Drome har sålt till entreprenörer inom
bygg- och anläggning sedan 2012. Roger berättar att man förstås jobbar över hela landet
men att man nu börjar bli starkare i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vissa kunder köper verktyg för specifika jobb
och andra önskar ha ett K-lager. Roger fortsätter och berättar att sortimentet är brett och att
verktygen skär bra i alla typer av betong. Framförallt i hårt material har de funkat mycket bra.
Drome har ett bra kärnteam i bolaget. Roger basar för verksamheten medan hans två söner Jakob och Robert också arbetar i verksamheten. Christer Jansson är nyanställd och har
arbetat med håltagning under många år. Han
har exempelvis varit håltagare i Stockholm under åtta år och känner marknaden väl.
Anläggningen i Dalstorp förvärvade man
hösten 2016 och är perfekt anpassad för den
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här typen av verksamhet med rymliga lokaler
och gott om plats för bearbetningsmaskiner.
Kontor och verkstad mäter hela 1300 m2.
“Jag kommer egentligen från Ulricehamn
där vi också bor men Dalstorp ligger bara några
mil söder ut och jag fastnade för den här lokalen. Den har potential och här kan vi smidigt utöka vår verksamhet inom försäljning,
administration, utveckling, tillverkning och
service”, säger Roger.
Just nu är det diamantverktygsverksamheten som har största fokus men Roger är inte
främmande för att på sikt kanske även börja
sälja maskiner för håltagning och stenbearbetning. I nuläget säljer man faktiskt en serie
hydraulhammare av det koreanska märket D
and A.
Men Roger är noga med att understryka
att Drome inte är en tiokampare, som han säger. “Med det menar jag att man är lite bra på
mycket. Istället ska vi vara jättebra på lite, det
vill säga nischade och specialister på just våra
diamantverktyg ut mot så kallade High Endkunder. Det är bara så man blir riktigt framgångsrik”, säger Roger.
www.drome.se

Nu lanseras Husqvarna K 1270

HÖG EFFEKT OCH LÅGA UTSLÄPP
Nya Husqvarna K 1270 med patenterad X-Torq®motor tillför lägre utsläpp och bränslekonsumtion utan att kompromissa effekt och kraft. Samtidigt lanseras även Husqvarna K 1270 Rail med
exakt samma fördelar. Husqvarna K 1270 och K
1270 Rail kommer så småningom ersätta kapmaskinen Husqvarna K 1260.
Den patenterade motorn X-Torq® tillför
mycket effekt trots att den har låga nivåer av
utsläpp och bränslekonsumtion. När K 1270
lanseras med X-Torq®-motorn innebär det att

samtliga bensindrivna motorkapar har denna
patenterade motorn som använder luft för att
spola ur cylindern istället för att använda en
mix av bränslen, som i t.ex. en vanlig tvåtaktsmotor. Utöver denna motor som tillför låga
utsläpp och bränslekonsumtion och samtidigt
upprätthåller hög effekt, levereras K 1270 med
ett nytt magnesiumklingskydd som bidrar till
minskad vikt och således en förbättrad effekt/
vikt-ratio. Den steglösa justeringen klingskyddet gör att användaren smidigt kan korrigera

sin arbetsposition och således bidrar till utmärkt ergonomi.
”Sammansättningen av dessa funktioner
tillför förbättrad ergonomi, vilket är en stor
fördel för användaren”, säger Johan Simonsson.
Denna mycket kraftfulla kapmaskin har en
digital tändning, något som redan existerar på
Husqvarna K 970 och Husqvarna K 760. Digital möjliggör förbättrad startkapacitet, acceleration och gensvar.

PERFEKT!
Betongsåg med 150 mm skärdjup
Godkänd för vatten/el
Enkel och säker att använda
Elektroniskt överbelastningsskydd
Stark 2700 W (16A)
Max klingstorlek Ø 406 mm
Tålig, stark och driftsäker
Servicevänlig
Låg vikt

NYHET!
Sågen är självklart CE-märkt.
Originalet finns bara hos oss
på Midhage.
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KOMATSU HJULLASTARE WA380-8
med 8% lägre bränsleförbrukning
Med hjullastaren WA380-8 presenterar
Komatsu en maskin som med sin EU steg
IV-motor har 8% lägre bränsleförbrukning än
sin föregångare WA380-7. I WA380-8 finns en
enastående kombination av stabilitet, brytoch dragkraft som är perfekt för flyttnings-,
transport- eller lastningsarbete. WA380-8 har
ett nytt automatiskt grävläge samt E-light läge
och med Komatsus nydesignade skopa förbättras ytterligare penetrationsförmågan, vilket
innebär att skopan fylls lättare. Dessa kombinerade förbättringar ökar kraftigt manöverkomforten vilket leder till ökad produktivitet.
Motorn hos WA380-8 (Komatsu SAA6D107E-3) ger en nettoeffekt av 142 kW (191 hk).
Maskinens dieselpartikelfilter (KDPF) arbetar
tillsammans med motorn för förbättrad effektivitet och längre livslängd. En ”Selective Catalyst
Reduction” (SCR-system) minskar ytterligare
kväveoxidutsläppen med hjälp av AdBlue®.

FÖRBÄTTRINGAR OCH FUNKTIONER
Tack vare sin drivlina, som tillverkas vid
Komatsu Hanomag i Hannover, Tyskland, är
WA380-8 hjullastare en extremt kraftfull och
bränsleeffektiv maskin. I växel två till fyra, med
starthastigheten ca. 9 km/t, ökar en lock-up
momentomvandlare ytterligare effektiviteten.
Det automatiska avstängningssystemet för
tomgång förhindrar onödig bränsleförbruk-

ning. Motorn stängs automatiskt av när motorn är i ett vilotillstånd.
Den operatörsvänliga, rymliga hytten har
en inre ljudnivå på endast 68 dB (A) och ger utmärkt sikt. Det ökade inre lufttrycket förhindrar damm och andra partiklar från att komma
in i förarhytten.
En 7 tum, högupplöst färgmonitor visar
viktiga parametrar inklusive KDPF-status och
AdBlue®e- level nivå, bränsleförbrukning och
prestanda. ECO vägledningsmeddelande visas
i realtid under drift och på utgångsskärmen
när tändningen slås av. ECO gör det möjligt för
operatören att kontrollera driftloggar, ECO vägledning och bränslekonsumtion. Dessa register,
som kan insamlas och sorteras, kan användas
för att minska den totala bränsleförbrukningen.
Annat som bidrar till att optimera bränsleförbrukningen är Komatsu Smart Loader Logic
som automatiskt begränsar motorns vridmoment under mindre krävande arbete. Detta sparar bränsle, fungerar automatiskt och påverkar
inte driften, vilket leder till mindre bränsleförbrukning utan att produktiviteten minskar.

Multisax för grävmaskiner

UNDER 10 TON
Tillverkaren Trevi Benne har utvecklat en ny
modell av sin effektiva multisax. Den kallas
MK 07 och är också den minsta hittills med
en verktygsvikt på 660 kg. Den passar för bärarmaskiner mellan 7 och 9 ton. Därmed kan
även minigrävare utrustas med denna kraftfulla och mångsidiga multisax.
Till MK 07 finns flera olika käftar för olika
arbetsuppgifter. Pulveriserarkäften för att
krossa betong har en klippkraft på max 75 ton
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och 30 ton vid spets. Betongsaxkäften för rivning har en klippkraft på max 100 ton och 30
ton vid spets. Stålsaxkäften klipper metallkonstruktioner och skrot med klippkraft på max
175 ton och 45 ton vid spets.
MK 07 har mekaniskt käftbyte som görs på
under 10 minuter. MK multisaxar med mekaniskt käftbyte finns för 6 till 18 tons maskiner.
MK multisaxar med hydrauliskt käftbyte, som
görs på 5 minuter, finns sedan tidigare för 18 –
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100 tons maskiner. Med totalt 9 olika modeller
utgör dessa multisaxar marknadens bredaste
sortiment.
Oavsett storleksklass utgör MK multisaxar
ett mångsidigt program av demoleringsverktyg som gör jobbet effektivt, säkert och snabbt.
Föraren kan sedan på kort tid byta käft direkt
på arbetsplatsen, för att klara av helt andra
uppgifter. Återförsäljare i Sverige är Andersen
Contractor AB.

Ny slipmaskin ökar

PRODUKTIVITETEN
SANNINGEN OM

Hitachis berömda hydraulik
Tre hydraulpumpar och mjukvara som styr oljeflödena med optimal eﬀektivitet gör Hitachis
hydraulik följsam och bränslesnål.
”Smidig och följsam hydraulik, som gör det
man vill...” Så låter generella omdömen om hydrauliken i Hitachis entreprenadmaskiner.
Magnus Hansson, Product Manager hos
Hitachis svenska generalagent Delvator AB i
Eslöv, berättar nu om hemligheterna bakom
det goda ryktet i senaste numret av Delvators

kundtidning”Grävlingen”. Nu finns hans text
även som ett särtryck.
“Sanningen om den berömda hydrauliken
handlar om att Hitachi genom egen utveckling och tillverkning skapat optimala förutsättningar för följsam hydraulik”, berättar Magnus
Hansson i sin artikel. ”Ett faktum som under
flera decennier underlättat för maskinförare,
oavsett arbetsuppgift, och gett Hitachi sitt
goda hydrauliska rykte.”

SM 620 E-HYBRID

trumsikt från OP System
Doppstadt lanserar nu trumsikten SM 620 E
Hybrid som kan drivas antingen med sin Mercedes Benz-motor på 75 kW (3,75 l/h Diesel) eller med elmotorn (400V AC) på 80 kVA.
Den eldrivna motorn är mycket tyst, med
ett högt vridmoment vid låg energiförbrukning (20 kW/h). Den uppfyller Euromot III A.
Vid eldrift kan maskinen köras non-stop. OP
System som är återförsäljare i Sverige meddelar
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att fördelarna och egenskaperna är många och
goda såsom låg ljudnivå, energisnål drift (3,75
l/h Diesel, 20 kW/h) som gör sikten ekonomisk.
Den är dessutom servicevänlig och enkel att använda. Andra fördelar är dess kraftfullhet och
höga kvalitet med lång livslängd. Den har också
gjort mycket flexibel i sin tillämpning och klarar
att sikta upp till 300 m2/h.
www.opsystem.se
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Atlas Copco, en ledande leverantör av
hållbara produktivitetslösningar, presenterar LSV39-serien – och med den tre
sätt att få en snabbare produktionsprocess.
LSV 39-serien tillgodoser branschens
efterfrågan på driftsäkra kvalitetsverktyg
i grovslipning, avgradning och putsning i
svåråtkomliga, trånga utrymmen.
”Vi har konstruerat marknadens mest
kraftfulla lamellslipmaskin i sin storlek”,
säger Fredric Gatu, Product Manager
Grinders. ”Med imponerande 1,8 kW i en
kompakt storlek bryter vi ny mark och
hjälper våra kunder att bli ännu mer produktiva. Vår nya kraftfulla LSV39 kommer att sätta ny standard i branschen!”

2 500 TIMMARS SERVICEINTERVALL
Den nya, extra slitstarka vinkelväxeln
är nästintill underhållsfri. Den har ett
garanterat serviceintervall på 2 500 timmar och allt som behöver göras är byta
fett efter 1 000 timmars användning. Alla
vinkelslipar och putsmaskiner i 39-serien
har förseglade vinkelhuvuden som garanterar långa serviceintervaller.
”Med mer än 50 % högre effekt än
andra slipmaskiner på marknaden är
LSV39 den mest kraftfulla slipmaskinen
i sin storlek. Detta beror på att den har
en helt ny luftmotor”, säger Magnus
Brunn, Business Manager Metal Fabrication. ”Den ökade effekten leder
direkt till högre grad av materialavverkning, tester som genomförts visar på en
produktivitetsökning med upp till 20 %.”
Verktygen i LSV39-serien är ergonomiskt utformade vilket minskar trötthet
och påverkan på operatören. Alla modeller har greppvänliga handtag som gör
dem bekväma att hålla i.
Varje verktyg har sin specifika processförbättrande funktion.
www.atlascopco.se

luftrensare

NYH

ET!

En ny generation av joniseringsaggregat
Jonex luftrensare är en utveckling av tidigare joniseringsaggregat på marknaden. De nya aggregaten har utökade
funktioner och bättre joniseringskapacitet än sina föregångare. Den mikroprocesstyrda och programmerbara
manöverpanelen har timerfunktioner och dioder som indikerar när det är dags för byte av filter eller
joniseringsrör. De nya Jonexaggregaten finns i tre modeller, alla med möjlighet att välja olika nivåer på
jonisering och luftflöde.

Lyftöglor på ovansidan

Manöverpanel med utökade funktione
Digitala displayer - inga känsliga vred
Indikator för igensatt filter
Indikator för byte av partikelfilter och joniseringsrör
Varning för kortslutning av rör
Varning för fel på fläkt
Timerfunktion
Lagrar driftsdata och gångtid
Fack i plåt för användarinstruktioner
Utrymme på plåten för kundens egen
id-märkning, QR-kod m.m.
Bättre joniseringsrör med längre livslängd
och högre joniseringseffekt över tid
Bättre luftflöde
Vill du veta mer?
Scanna QR-koden

Kraftfull förbättrare av arbetsmiljön
Jonex renar luften från olika föroreningar som all slags damm, kvartsdamm, sporer och liknande partiklar. Positiva
och negativa joner klumpar ihop mikropartiklar som faller till marken, bryter ned lättflyktiga organiska ämnen och
tar bort statisk elektricitet ur luften. Joniseringen tar även bort brandlukt, mögeldofter, rök och lukt m.m. Dessutom
reduceras mängden av gasmolekyler, virus och bakteriebärande partiklar. Återjoniserad luft - lika hälsosam som
ren och frisk uteluft.

Tre modeller
Jonex1000 - för ex. ROT-renovering av badrum och andra mindre utrymmen mellan 60 - 400 m3
Jonex2000 - för ex. rivning, bilning och håltagning på ytor mellan 100 - 1000 m3
Jonex4000 - för stora rivningsjobb och liknande på ytor mellan 200 - 1500 m3
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ll OPs värld!
Välkommen ti

OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika områden. En värld där vi med nyfikenhet och ett konstruktivt samarbete med
både leverantörer och systerbolag, hela tiden finner nya lösningar för att
optimera demoleringsarbetet för dig. Bli en del av vår värld du också!
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BROKK INTRODUCERAR

ytterligare en ny maskin
Brokk lanserar en ny robot, Brokk 500, som har hela
40% mer rivningskraft, Brokk SmartPowerTM elsystem, en ny kraftfull hydraulhammare, når längre än
dess föregångare och har industriledande servicetillgänglighet och till detta ett nytt utseende.
Brokk visade den nya maskinen Brokk 500 för
första gången den 7-11 mars i monter B90703 på
Conexpo i Las Vegas, USA samt även på hemsidan
www.brokk.com

maskinen vid varje given tidpunkt, baserat på både
miljö- och driftsfaktorer.
Brokk SmartPowerTM är unikt utformad för extremt hårda driftsmiljöer för en rivningsrobot. Dess
komponenter är antingen utformade av eller modifierade av Brokk för att motstå rivningskrafter över tiden.
Dessutom hjälper den operatören att få igång maskinen
även vid dålig strömförsörjning, samtidigt som det skyddar Brokk-maskinen från skadlig och felaktig ström.

STARKARE – 40% MER SLAGKRAFT

TUFFARE – INDUSTRILEDANDE
SERVICETILLÄNGLIGHET

Nya Brokk 500 tillför 40% mer slagkraft än dess föregångare. Roboten levererar 1,500 joules slag per
minut från den 700 kg tunga Atlas Copco SB 702
hydauliska hammare. Till detta når dessutom maskinen längre med det Brokk-typiska tredelade armsystem. Nya maskinen har en räckvidd på hela 7,4
meter vertikalt och 7,0 meter horisonellt, vilket gör
den idealisk för arbete där extra räckvidd är av betydelse.
Brokk 500 har samma kompakta proportioner
som sin föregångare, Brokk 400, och med sina 5,200
kg är den bara marginellt tyngre och bredden av maskinen är densamma. Den är kompatibel med samtliga verktyg som föregångaren, så alla verktyg som
används för Brokk 400 kan även användas på den
nya Brokk 500.

SMARTARE – BROKK SMARTPOWERTM
Brokk 500 levereras med Brokks nya intelligenta
elsystem - Brokk SmartPowerTM. Detta nya smarta elsystem är en viktig del i att skapa förbättrad
prestanda i maskinen. Det maximerar effekten av

3000

8000

Brokk 500 innefattar den branschledande tillförlitlighet och servicevänlighet som Brokk har blivit
känd för under årens lopp. Nytt på denna maskin är
att operatörerna nu kan ta hand om det dagliga samt
veckounderhållet av maskinen, utan att ens behöva
lyfta av huvarna. Det är nu även enklare än någonsin
att ersätta skadade hydraulslangar.
Maskinen har även förstärkt konstruktion, förstärkta gjutna detaljer och nya strålkastareskydd vilket medför att maskinen verkligen klarar av de tuffa
Brokk-miljöerna.
“Brokk 500 visar tydligt hur långt vi har kommit med
att få ut mesta möjliga rivningskraft av en Brokk-maskin
utan att öka dess storlek, mycket tack vare vårt nya
Brokk Smart system. Det är även ytterligare ett bevis på
de resurser vi investerar i vad gäller produktutveckling Brokk 500 är den fjärde nya maskinen vi släppa på drygt
ett års tid “, säger Martin Krupicka, VD för Brokk Group.
Brokk 500 kommer att finnas tillgänglig på marknaden från maj, 2017.
www.brokk.com
1-2017 • Branschtidningen Professionell Demolering

41

Prestigejobbet mitt
Det var Delete som kammade hem den omdiskuterade prestigerivning
mitt i huvudstaden, nämligen rivningen av den 80 år gamla Slussen som
binder samman Saltsjön och Mälaren. Hela projektet tros ta nio år att
slutföra och kostar minst 12 miljarder.

D

en svenska demoleringsbranschen håller på att förändras, eller kanske man
ska säga internationaliseras. Jobben blir
större, kraven på entreprenören ökar, lagstiftningen hårdnar vilket kräver allt större enheter. Detta leder ofta till att mindre bolag går
samman och bildar större och starkare aktörer.
Under de senaste åren har vi sett allt tydligare
tecken på den här utvecklingen även i Sverige.
I länder som Storbritannien, Tyskland och
Frankrike har detta pågått sedan ganska länge.

FÖRVÄRVET AV DEMCOM
Bolaget Delete är ett utomordentligt exempel
på denna utveckling som började i Finland och
spred sig till Sverige. Redan i Finland började
bolagets uppköpsvåg som fortsatte i Sverige
med att en rad medelstora och stora entreprenörer inom rivning, sanering och återvinning
köptes upp. Kulmen nåddes när Delete förvärvade Demcom i Örebro som var lika stora som
Deletes egen rivningsverksamhet i Sverige.
Med de tillgångar i personalkompetens och
utrustning som fanns inom Delete från början och det man förvärvade har man etablerat
sig som en mycket stark och kunnig aktör på
marknaden helt i paritet med de riktigt stora
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aktörerna runt om i världen. Man har idag kapacitet och kompetens att ta åt sig de riktigt
stora och krävande uppdragen. Ett bra exempel på ett sådant uppdrag och utmaning är rivningen av Slussen i Stockholm.

SLUSSEN-PROJEKTET
Den som passerat Slussen vid något tillfälle
de senaste åren kan nog hålla med om att
den var i ett bedrövligt skick. Man ville helst
ha hjälm på sig när man passerade under den.
Trafikplatsen som byggdes för 80 år sedan, och
förenade gående, cyklister, bilar, tunnelbana
och båttrafik, behövde rivas och byggas upp
från grunden. Här möts dagligen flera hundratusen människor. Bara tunnelbanan transporterar cirka 270 000 människor per dag via
Slussen. Den nya Slussen måste byggas för att
möta dagens och morgondagens behov hos
stockholmarna. Framtidens Slussen ska bli en
effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Det är också
tänkt att bli en av Stockholms mest attraktiva
mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur,
restauranger och caféer. Den nya Slussen ska
också ha en femdubblad kapacitet att släppa ut
vatten från Mälaren till Saltsjön för att minska
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risken för översvämningar i Stockholm och
Mälardalen. Detta ska också säkra vattentillgången för de cirka två miljoner människor
som får sitt dricksvatten från Mälaren. Men
det tog några år att enas om ett förslag hur
Slussen skulle se ut och långt ifrån alla var
lyckliga när beslutet klubbades.
Finansieringen av Slussen sköts av Stockholm stad. Vad gäller kollektivtrafiken pågår
diskussioner med SL. För reglering av vattennivåerna kommer troligtvis andra kommuner
runt Mälaren att få vara med och dela på kostnaderna. Ombyggnationen av Slussen startade
2016 och kommer att pågå fram till 2025. Projektets budget är satt till 12 miljarder kronor.
Det är många olika företag som är inblandade i Slussen-projektet. Under själva byggfasen sysselsätter projektet drygt 500 personer
direkt och många fler indirekt. Huvudansvarig
för de två största projekten inom bygget är
Skanska AB. Det första projektet avser arbeten
i anslutning till slussanläggningen med kajer
som omfattar bland annat rivning, schaktning,
pålning, grundläggning samt betong- och stålkonstruktion. Som ansvariga för bland annat
rivningsarbetena i det första projektet utsågs
Delete. Det andra projektet omfattar byggna-

Marko Pääkkönen, produktionschef på Delete, vid Katarinahissen med
Slussen i bakgrunden.

i stan

etapp 1 vid Slussen för Deletes del är de gamla
grundläggningarna samt diverse tilläggsarbeten. “Nu är vi igång med nya utmaningar runt
om i Stockholm och övriga Sverige”, berättar
Marko. I nuläget har Lars-Olof trappat ner
lite på sin roll inom Delete och Marko har ett
större ansvar för rivningsarbetena inte bara i
Stockholm och Mälardalen utan i hela landet.
Lars-Olof som har många års erfarenhet
från olika typer av rivningsarbeten berättar att
Slussen-projektet rent rivningstekniskt inte
var så annorlunda än andra rivningsprojekt.
“Det är mest en massa betong och armering
som ska härifrån på ett lugnt och sansat vis
så att inte tredje man lider för mycket”, säger
Lars-Olof.

TYST DEMOLERING
MED LITE VIBRATIONER
tion av Slussens nya konstruktion på Södermalm. Fler rivningsetapper är planerade i anslutning till projektet längre fram i tid.
En gammal rivningsräv som naturligtvis var
inbladad i projektet, på grund av sin långa erfarenhet och som är Arbetsledare och Senior Advisor på Delete, är Lars-Olof Dahl. Lars-Olof
behöver ingen närmare presentation i den här
tidningen. “Slussen är verkligen ett prestigefyllt projekt för oss och vi är glada att ha fått
förtroendet. Samtidigt vet jag att vi både har
kunnandet och resurserna som få andra i Europa. Den stora utmaningen med det här jobbet är logistiken som jag ser det”, säger LarsOlof. Just att få logistiken att funka var svårare
alldeles i början när projektet drog igång.
Sjövägen kom det in en massa kryssningfartyg och färjor med folk. Samtidigt skulle alla
stockholmare hitta rätt till sina bussar och annat. Innan all skyltning kom på plats så var det
lite rörigt. “Men Slussen-jobbet är lite av ett
drömprojekt för oss. Platsens historia och läge
samt uppdrag i sig är guld”, säger Lars-Olof. En
annan viktig nyckelperson i Slussen-projektet
är Marko Pääkkönen som arbetar som produktionschef för rivningen inom Delete. Marko
berättar att det som finns kvar att göra på

Lars-Olof berättar att man använt mycket betongsaxar på jobbet och så få hydraulhammare
som möjligt. Detta för att minimera bullernivån i området då projektet ligger mitt i staden.
I genomsnitt har Delete haft fyra medarbetare
på plats samt tre rivningsutrustade grävmaskiner, en på 60 ton och två 30-tonnare. Den betong och armering som revs grovsepareras på
plats och lastades sedan på lastbilar och kördes
till Västerhaninge där armeringen separerades
fullständigt och betongen krossades. Sedan
återanvändes den krossade betongen och armeringen gick till skrot. “På det här projektet
skulle jag uppskatta att vi låg på en total återvinningsgrad på hela 98 till 99 procent. Han
tillägger dessutom att hela vägen till Slussen
är BK1-klassad vilket innebär att Delete kunde
köra ut fullastade bilar och samtidigt få ned
mängden lastbilar som körde in i staden. “Det
var en mycket stor fördel ur miljösynpunkt att
vi kunde halvera antalet lastbilar”, säger LarsOlof. Till en början revs mycket vid Slussen
och massorna lades upp på arbetsplatsen sedan
blev det några intensiva veckor med transporter och återvinning. Rivning och lastning gick
lite etappvis. Totalt uppskattar Marko att 5000
kubik betong rivits och körts till återvinning.

Men i januari nästa år drar Delete igång med
rivning av betongkonstruktioner i projektet
som är lika komplicerat och omfattande som
etapp 1. Egentligen handlar både etapp 1 och
2 om rivning av två broar vid Slussen, rivning
av monoliter bestående av pelare, bjälklag och
betongplattor. En bro är riven i etapp 1.
Vad var det som gjorde att Skanska valdes
just Delete för det här uppdraget att riva Slussen? Den frågan kan bäst besvaras av Martin
Klimt som är projektledare för Slussen från
Skanska och Mats Omnell som haft den dagliga och löpande kontakten med Delete vid
Slussen-projektet under rivningsetappen.
Mats Omnell är Skanskas plastchef vid Slussen-projektet.
“I den här typen av omfattande projekt
där många olika parametrar spelar in rörande
själva utförandet är det oftast många saker
som spelar in varför man väljer en entreprenör
före andra. Vi bedömde att Delete hade både
den tekniska kapaciteten och den stora erfarenhet som behövs för att utföra den här typen
av jobb på korrekt sätt. Dessutom har Delete
kompetensen att utföra både miljösanering
och tung rivning. Detta i förhållande till priset
har naturligtvis också betydelse vid val av rivningsentreprenör”, säger Martin.
Delete kom in i ett tidigt skede av projektet
vilket var viktigt och man kunde då tillsammans diskutera fram lösningar. Det var heller
aldrig ett alternativ att dela upp rivningsjobbet
på olika entreprenörer och hade varken blivit bättre eller billigare. På den här rivningen
krävdes att en och samma entreprenör höll i
ansvaret.

“SLUSSEN INGEN
HOMOGEN KONSTRUKTION”
Lars-Olof tillägger att Slussen inte är någon
homogen konstruktion och skiljer sig därför
från många andra rivningsjobb. Slussen består
av många olika delar som kallas monoliter,
exempelvis att dilfogar ligger lösa mot varandra vilket gör rivningsarbetet mer komplext.
“Det här gjorde att rivningsarbetet måste ske
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Till vänster Deletes Lars-Olof Dahl och
Skanskas Martin Klimt.

i exakt rätt ordning. Förutsättningarna ändras
dessutom ibland trots att man har en detaljerad rivningsplan och då skulle det bli ännu
mera komplicerat om rivningsuppdraget hade
lagts ut på flera entreprenörer. Skulle mot all
förmodan göra saker i fel ordning då kan det
hända grejer. Det får bara inte ske”, säger LarsOlof.
Under själva rivningsarbetena använde
Delete på vissa uppdrag underentreprenörer
som exempelvis Svenska Demoleringsgruppen, Norrdemo och Axelssons håltagning. För
Deletes del är rivningsarbetena avslutade vid
Slussen för den här gången. Dock drar som
sagt ytterligare rivningsarbeten igång i anslutning till projektet efter jul i år.
I Professionell Demolerings rivningsspecial
som publicerades i oktober förra året berättade vi en hel del om Delete, de olika förvärven och framförallt uppköpet av Demcom.
För den som är intresserad hänvisar vi till vår
hemsida www.professionelldemolering.se och
PD 3-2016.

GOD TILLGÅNG PÅ
JOBB MEN TUFF KONKURRENS
När PD träffade Marko vid Slussen i april berättar han om en rad andra projekt som man
arbetar med just nu eller som kommer att dra
igång under året. Vid Henriksdals reningsverk
river man två bassänger. Bassängerna sågas
och bilas ner. Jobbet utförs för Lemminkäinen som i sin tur arbetar åt Stockholm Vatten. Här jobbar man med en Brokk 400, som
inköpts för jobbet, en åtta tons grävare och
håltagningsutrustning. Jobbet beräknas pågå
i cirka sex månader. Marko berättar också om
ett annat verkligt prestigeprojekt som man nu
är i slutfasen av. “Åt Skanska har vi rivit fastigheten T30 i Gallerian i Stockholm. Här har
vi lättrivit cirka 25 000 kvm. För ett år sedan
rev vi i byggnad T33 i samma område”, berättar Marko. På T30 har man haft 25 man som
mest. I kvarteret Orgeln i Sundbyberg lättriver
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man 40 000 kvm. Man har rotrivit hela huset
och dessutom totalrivit de två översta våningarna. I kvarteret Baltic totalriver man åt Trifam Fastigheter. Totalt handlar det om 12 000
kubik rivningsrester. Just nu jobbar man med
lättrivning och sanering medan tungrivningen
tar vi vecka 16. Här blir det också en del höjdrivning men företagets Case 800 på 140 ton
som räcker hela 46 meter. Man kommer även
använda en Liebherr 954 på 60 ton. Båda maskinerna är förstås rivningsutrustade. Verktygen som används kommer från NPK. “Idag har
vi främst verktyg från NPK, de levererar bäst
och mest. Jag tror vi har 13 betongsaxar, 4 gripar och 3 pulveriserare bara från NPK”, säger
Marko. Baltic-projektet beräknas vara klart
omkring 10 juli.
Andra projekt är rivning av ett pannhus vid
Holmens Bruk i Iggesund. Pannhuset är 70
meter högt och man sågar och lyfter ner hela
konstruktionen då pannhuset är i drift från
markplan och 35 meter upp. Vid rivning av
pannbalkarna på 45 meters höjd lyfts en specialbyggd Hitachi 250 upp på balkarna. Dock
skall pannhuset bara rivas ner till 35 meter. Resten skall behållas. Ett annat riktigt gigantprojekt är rivningen av Götaälvsbron som Delete
kammat hem via förvärvet av Demcom. Marko
berättar att just nu jobbar man med smårivningar runt omkring bron som små broar, kajer och annat. “Det här kommer nog bli en av
våra större projekt när själva huvudrivningen
drar igång. Men det blir först 2019”, säger Marko. I Örebro har man dessutom fått uppdraget
att riva två silopaket. Totalt handlar det om
cirka 10 500 kubik betong. Även här kommer
man, i sann “Lodab-anda”, lyfta upp en liten
grävmaskin på toppen och riva sig nedåt tills
man når med höjdrivarna. I Uppsala river man
gamla slakteriet som handlar om cirka 25 000
kvm. Halva fastigheten ska totalrivas och sedan byggas till. “Utöver dessa större rivningar
finns en rad andra mindre jobb i Göteborg och
Stockholm samt i norra Sverige”, säger Marko.

Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2017

Det är god tillgång på jobb just nu tycker
Marko även om det var lite färre förfrågningar precis efter jul, men det verkar ha kommit
igång igen. “Idag är det ganska korta puckar.
Vi räknar på en massa jobb, sedan hör man
inget och helt plötsligt så ringer beställaren
och säger att nästa vecka måste vi träffas för
att planera rivningen. Många projekt vet man
inte om de ska bli av förrän det är dags att börja
riva. Men läget ser jättebra ut. Fortsätter det så
här kommer vi behöva både mera personal och
mer utrustning”, säger Marko.

KORTA FAKTA OM DELETE
Delete i Sverige har idag sitt huvudsäte i Umeå
och sysselsätter totalt 300 anställda. Bolagets
totala omsättning 2016, landade på ca 500
Mkr. Delete i Sverige ägs av finska Delete Group Oy som i sin tur ägs av danska private equity-bolaget Axcel. Verksamheten är inriktad på
flera tjänstesektorer vilka är industrisanering,
sprängsotning, rivning och betonghåltagning,
återvinning, sanerings och skadeservice. Maskinpark består av allt från mindre och lättare
maskiner för håltagningsutrustning, rivningsrobotar till tunga rivningsutrustade grävmaskiner på upp till 140 ton. Man har maskiner
som kan riva upp till 46 meter. Samtliga maskiner är utrustade med nödvändiga verktyg
såsom hydraulhammare, saxar, krossar, sorteringsgripar etc. Till detta skall läggas mobila
krossar och siktar, lastmaskiner och specialutrustning för olika typer av saneringsarbeten.
Delete är dessutom certifierade enligt ISO
9001 samt 14001 och blev under 2016 även certifierade enligt OHSAS18001. Bolaget har tillstånd att sanera asbest och PCB samt tillstånd
att transportera farligt avfall på väg. Förvärvet
av Demcom Demolition AB under 2016 innebar en ansenlig kapacitets och omsättningsökning. Delete har för avsikt att fortsätta växa
både organiskt och genom nya förvärv under
de kommande åren.
www.delete.se

ETT PAKET
GER KRAFT TILL ALLT

Nya Husqvarna PP 490 högfrekvens-kraftaggregat har en unik fördel: Nu kan du ansluta
Husqvarna PRIME™ handhållna kapmaskiner, borrmotor och stora vägg- och wiresågar till ett
och samma kraftaggregat. Du kan även ansluta den nya kedjetillsatsen för väggsåg WSC 40
för att såga små öppningar och hörn utan överkapning.
Hör av dig idag så bokar vi en demo! Telefonnumret är 036-570 60 00.

Husqvarna PP 490
Uteffekt (kW)
Spänning (V)
Märkström (A)
Vikt (kg)

www.husqvarnacp.se
Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)
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RÄTTELSE: Missvisande bild i artikel om Fredheim och Keestrack
I PD 4-2016 publicerades en artikel om
Fredheim Maskin som säljer Keestracks
produkter i Sverige och Norge. Företaget
är också återförsäljare av Sandviks krossortiment i Norge men INTE i Sverige. Men
eftersom en bild på Sandviks produkter pu-

blicerades tillsammans med texten kunde
man som läsare uppfatta att Fredheim säljer Sandvik i Sverige. Så är alltså inte fallet.
Fredheim säljer alltså Keestrack i Sverige
och inte Sandvik.
www.fredheim-maskin.no/sv

ETT BYGGE AV TIO

klarade inte asbestkraven
Ola Månsson lämnar
Sveriges Byggindustrier
Ola Månsson lämnar Sveriges Byggindustrier
efter sex år som vd. Under det senaste året har
Sveriges Byggindustrier bedrivit ett stort förändringsarbete för att göra organisationen än
mer relevant i en föränderlig omvärld. Under
arbetets gång har det blivit tydligt att styrelsen
och vd har olika syn på förändringsarbetet.
Därför har Ola Månsson valt att lämna som vd
för Sveriges Byggindustrier.
“Ola Månsson har flyttat fram positionerna
för Sveriges Byggindustrier. Han har framgångsrikt lett arbetet med branschorganisationens fokusområden, som exempelvis en sund
byggbransch och en säker arbetsplats. Idag har
Sveriges Byggindustrier fler medlemmar än
någonsin. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett
varmt tack till Ola för hans stora och värdefulla
bidrag under alla dessa år”, säger Tore Nilsson,
förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier.
“Jag är stolt över det arbete som vi tillsammans har åstadkommit i Sveriges Byggindustrier under mina sex år som vd. Idag har vi
en byggbransch som går på högvarv, som är
attraktivare och sundare än någonsin och där
antalet arbetsplatsolyckor har minskat. Här
har vi som branschorganisation haft en viktig
roll. Det senaste året har vi lagt mycket kraft
och tid på att utveckla Sveriges Byggindustrier
ytterligare. Vi har kommit en bra bit på vägen,
och stakat ut riktningen. Nu lämnar jag över
stafettpinnen i det arbetet”, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.
Ola Månsson lämnar sin vd-roll nu, men
kommer att slutföra vissa uppdrag för Sveriges
Byggindustriers räkning.
En rekryteringsprocess för att finna en ny
vd kommer att inledas så snart som möjligt.
Tills vidare går Mats Åkerlind, idag vice vd, in
som tillförordnad vd.
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Under Byggnads årliga arbetsmiljövecka genomfördes 128 skyddsronder med fokus på
asbest. 16 stycken arbetsplatser, 13 procent,
uppvisade brister.
“Det arbete som Byggnads skyddsombud
utför är oerhört viktigt. Asbest dödar över
hundra personer årligen i Sverige”, säger Ulf
Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.
Bristerna kunde vara att det saknades skyltar eller slussar, att medicinska kontroller hoppats över eller att tillstånd saknades.
“Alla dessa brister är allvarliga. Föreskrifterna finns där för att skydda människors liv
och hälsa och ska följas”, säger Ulf Kvarnström
som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på fackförbundet Byggnads.
En byggnadsarbetare som andas in asbest
kan drabbas av mesoteliom, en obotlig cancer
i lungsäckarna som i princip bara drabbar personer som varit i kontakt med asbest genom
arbete. 2015 dog 147 personer i mesoteliom i
Sverige, att jämföra med de 5 stycken som

miste livet på byggarbetsplatser genom fall-,
kläm- och rasolyckor.
“Det är livsviktigt att arbetsmiljöplaner
upprättas och följs på alla byggarbetsplatser.
Men trots detta slarvas det en del”, säger Ulf
Kvarnström.
Många menar att cancerfallen kopplade till
asbest kommer att minska nu eftersom det nu
är 35 år sedan ämnet totalförbjöds. Men istället
så ökar de.
“En del av ökningen beror på att man arbetar på fel sätt, och utan skyddsutrustning, vid
renoveringar av bostadshus”, säger Ulf Kvarnström.
Lösningen menar han är att få in Byggnads
skyddsombud tidigt när en renovering planeras.
“Om våra skyddsombud får vara med och
riskbedöma tidigt i processen finns mycket
att vinna. Sedan måste också skyddsombudet
kontrollera och vaka över att reglerna följs under arbetets gång”, säger Ulf Kvarnström.
www.byggnads.se

ANDERS TAR ÖVER RIVNING
Anders C Bergdahl tillträdde 1:a februari som
ny aﬀärsområdeschef för rivning på Delete i
Sverige. Anders har haft ledande positioner i
över 20 år och har lång erfarenhet av komplexa
organisationer och aﬀärsutveckling. Tidigare
har Anders arbetat på Dotcom TietoEnator,
Telenor, Infratek och senast som Vice Director
på Eltel Power Distribution Sweden.
”Jag har fått ett mycket positivt intryck av
Delete. Min uppfattning är att företaget har
spännande ambitioner, samtidigt som Delete
verkar i en framtidsbransch med stora utvecklingsmöjligheter.”
Delete förvärvade i somras företaget Demcom och blev därmed ledande i Norden inom
rivning. Företaget är specialiserade på komplexa och omfattande rivningar och har refe-
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rensobjekt som Slussen i Stockholm och Gasklockan i Göteborg. Anders kommer att ha sin
placering i Stockholm, en geografiskt viktig
region för Delete framöver.
www.delete.se

Hydroscand Special Hoses har kompetens och lång erfarenhet
av att montera Spir Star-slang för extrema arbetstryck.
Med närmare 60 slangservicebutiker runtom i Sverige
erbjuder Hydroscand snabb och kundnära service för alla
typer av specialslang.

hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Maskinia är återförsäljare
för Atlas Copco i Sverige!
Kontakta oss vid behov av:

- Hydraulhammare
- Gripar
- Markvibratorer
- Handhållen utrustning
- Demoleringsutrustning
- Betongutrustning
STOCKHOLM LINKÖPING STAFFANSTORP
- Din maskinpartner
08-35 08 20 013-16 30 00 046-25 00 50

Intelligent
Demolition
Power

INTRODUCING
BROKK 500

Framgångsrika rivningsprojekt handlar om att jobba
smart. Om att hitta nya och effektiva arbetssätt som ökar
lönsamheten och övertrumfar konkurrensen. Nya Brokk 500
tänjer på gränserna. Den är utrustad med ett intelligent
elsystem, en ny och starkare hammare och ännu bättre
funktioner som ger dig större konkurrensfördelar.
Brokk AB Skellefteå | www.brokk.com

SVERIGE FÖREGÅN
inom hantering av damm och slam
Då var det dags för Professionell Demolerings årliga temaartikel om ny utrustning för hantering av byggdamm och betongslam. Svenska produkter har sedan länge varit föregångare
inom den här sektorn. Vår lagstiftning, som inom så många
andra produktsektorer, har alltjämt varit mycket hårdare än i
de flesta andra länder. Det här har gjort att svenska tillverkare
tvingats utveckla högkvalitativa produkter som svarar upp mot
tuffa miljökrav. Det här är något som pågått länge.
Text: Jan Hermansson
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J

ag kommer ihåg på 1990-talet då jag
genomförde en projektstudie i USA för
tillverkaren Ermator. En rivare och håltagare strax norr om New York skulle riva ett
bankvalv på Manhattan. Den här typen av jobb
dammar ofta oerhört. Jag ställde frågan hur
man brukar ta hand om allt damm som bildas.
Jag fick svaret att man brukar investerar i en
ny byggdammsugare som man köpt på något
byggvaruhus inför jobbet. När jobbet är klart
är dammsugaren uttjänt och kastas. En billig
lösning på den tiden och ingen hade någon
tanke på att allt skadligt damm som byggnadsarbetarna exponerades. Jag föreslog då att entreprenören skulle testa den metod som man
använde i Sverige genom att använda en luftrenare från Ermator, plasta i den del av utrymmet där rivningen genomfördes och skapa ett
undertryck och leda ut dammet via luftrenaren och ut ur byggnaden. Entreprenören testade metoden och överraskades storligen hur

Men vad har hänt bland utbudet av utrustning för hantering av byggdamm och betongslam sedan vi publicerade temat i Professionell
Demolering? Hur har vi i Sverige ytterligare
lyckats stärka vårt försprång? Och vad har andra tillverkare gjort på den här fronten?

PULLMAN ERMATOR OCH HUSQVARNA

GARE
rent luften på arbetsplatsen blev plus att det
fina byggdammet i princip eliminerades i intilliggande utrymmen. Men när frågan ställdes
ifall han kunde tänka sig att investera i den hör
utrustningen för kommande jobbet så var svaret tveksamt. Entreprenören ansåg då att marginalerna på jobbet var för små och att det inte
fanns någon lagstiftning som förbjöd honom
att använda den billiga dammsugaren. Det här
var slutet på 1990-talet och redan då var det
här tänkandet en självklarhet i Sverige.

KRAFTIGT SKÄRPTA KRAV I USA

Ermator och Dustcontrol has sedan många
år tillbaka utvecklat och tillverkat utrustning
som med råge klarar av att leva upp till de
nya amerikanska kraven medan amerikanska tillverkare nu får det hett om öronen att
hänga med och utveckla utrustning som håller måttet. Här har svenska tillverkare
en mycket god chans att ta många
marknadsandelar på den amerikanska marknaden under 2017.
Kanske det var en orsak till att
Husqvarna i slutet av förra året
förvärvade Pullman Ermator?

Den riktigt stora nyheten som kanske inte är
så stor i sig, efter att Husqvarna förvärvat Pullman Ermator, är att större delen av Pullman
Ermators proffssortiment även nu finns i Husqvarnas produktsortiment fast anpassat till
Husqvarnas design och produkter och målade
i orange naturligtvis. Lanseringen skedde på
mässan World of Concrete i Las Vegas i januari
i år. Vad gäller nya modeller så kom luftrenaren A4000 för en tid sedan som är avsedd för
stora jobb. Med en kapacitet på 4000m3 / h kan
hantera arbetsytor upp till 250m2. Maskinen
har en central avgas baktill där avloppsslangen
kan anslutas. Den är utrustad med disponibel förfilter och fyra H13 filter. HEPA-filter är
av samma slag som för A1000. Filterramen är
monterad med gångjärn och spännen för att
göra filterbyten enkel och snabb. Det är också
lätt att flytta när de är utrustade med låsbara
non-marking hjul. Den är utrustad med en
varningslampa när det är dags att byta filter.
PÅ Nordbygg förra året lyfte Pullman Ermator
särskilt fram sina nya saneringsskåp. Det skadliga dammet vid arbeten såsom byggnation,
sanering, rivning eller håltagning får mycket
fokus. Men vad som också är viktigt att komma
ihåg, men som tyvärr allt för ofta glöms bort, är
att även skydda sig mot det skadliga dammet
vid rengöring av verktyg och maskiner efter
avslutat jobb.
I Pullman Ermators sortiment finns två
storlekar av saneringsskåp, CC800 och
CC1600. Saneringsskåpen är utvecklade för
att användaren enkelt ska kunna rengöra verktyg och maskiner utan att utsättas för skadligt
damm. Med en stor dörr längs ena kortsidan är
det enkelt att ställa in verktygen i skåpet. Skåpen har stora fönster, ljus insida och smidiga
handskar för att förenkla rengöringen. Det är
enkelt att ansluta en bottensug såväl som de-

I år blir det också en självklarhet i USA då man,
från juni, inför helt nya och hårdare arbetsmiljöföreskrifter i USA. Det är Obama-administrationen som ligger bakom det nya regelverket om nu inte Trump lyckas komma med
ändringar. Svenska och även tyska tillverkare
står redan nu redo att pumpa ut sina produkter på den amerikanska marknaden. Pullman
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taljsug till skåpet och vid behov kan det även
utrustas med autostart.

DUSTCONTROL
Dustcontrol har ett brett produktsortiment som
inte bara omfattar byggindustrin utan bolaget
spänner över en rad andra branscher som flygoch fordonsindustrin, processindustri, tryckerier, kompositindustri och livsmedelsindsutri för
att nämna några. På byggsidan är sortimentet
omfattande och spänner över minst ett 20-tal
basmodeller av föravskiljare, stofthanterare,
luftrenare och våtsugar. På mässan DEMCON i
höstas visade man ett antal produkter och bland
annat den senaste serien kallad Tromb. Tromb
består idag av tre modeller DC Tromb 400a,
DC Tromp 400c och DC Tromp 400L. Tromb
utnyttjar luftens kraft maximalt till sin fördel.
Luftflödet är som mest hela 400 m3/h och har
t.ex. kapacitet för golvslipsmaskiner 500 mm
och stora elkapmaskiner.
DC Tromb 400 kan användas vid alla typer
av findamm såsom gips-, asbest-, trä-, betong(kvarts) och spackeldamm. Tromb är försedd
med ett H13-filter som klarar kraven för asbestsanering. Operatören bestämmer själv när filtret skall rensas - automatiskt under drift eller
efter slutfört arbete. 400 m3/h flöde max öppet
inlopp och 420 m3/h flöde max fläkt. En annan
nyhet från Dustcontrol är att man skapat en
mobilanpassade hemsida som gör det enklare
och tydligare att snabbt hitta information om
företagets produkter och tillbehör.

med Ronda 2800H. Modellen lanserades på
Bauma förra året. Den nya dammsugare finns
med Longopac uppsamlingssystem, med en
40 liter behållare för betongdamm, en 65 liter
behållare för lätt damm och även en kombination med Longopac påsar i en behållare. En
valfri klaffventilenhet över insamlingssystemet ger nästan dammfri tömning, där det är
nödvändigt. Det kommer att vara möjligt att
konfigurera maskinen för tömning under drift.
Om stora mängder fint betongdamm från en
golvslipmaskin samlas, kommer det att vara
möjligt för en operatör att tömma dammsugaren medan en annan operatör fortsätter att
arbeta med golvslipmaskin.
Ronda 2800H har utformats för att hantera
stora mängder fint damm, och är utrustad med
den flerrörsfiltersystem, som används i andra
Ronda maskiner. Samtidigt kommer filterbelastningen att minskas med hjälp av cykloneffekten. Maskinen är också utrustad med
Ronda filterrengöringssystem.
Maskinen har tre “Green Tech” motorer,
som kan kopplas till separat och är tillgänglig
för 230V och 380V. Den har utformats för byggbranschen och har en metallram och är utrustad med stora hjul, vilket gör maskinen lämpad
för transport mellan och på arbetsplatser. I Sverige säljs Ronda av Cdust AB i Vallentuna.

BLASTRAC
Det nya sortimentet av BLASTRAC stoftavskiljare är utrustad med ett högeffektivt partikelluftfilter, vilket garanterar en utsugning av
99,995% för partiklar större än 0,18μm för en
total säkerhet när de används på farliga ämnen
som asbest eller blyfärg. Blastrac har utvecklat
en komplett uppsättning av stoftavskiljare utrustade med HEPA-filter, utformade för jobb,
inklusive sanering, asbest och blyfärg flyttningar. Dessutom har Blastrac också en Longopac-

RONDA
Över sundet till Danmark hittar vi den närmaste tillverkaren utanför Sverige. Ronda har
utökat sitt sortiment av tunga dammsugare
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system tillgängligt som kastar alla dammpartiklar rakt in i en säcksystem. Detta garanterar
inget damm eller farliga partiklar ut i miljön.
Den nya linjen av BLASTRAC stoftavskiljare
är helt HEPA certifierad. För att bli ännu effektivare och säkrare, har Blastrac också utvecklat
splitversioner, som består av tre enheter, filter
och säkerhetsfilterenheten och uppsamling,
båda utrustade med HEPA-filter och sugenhet.
Motorn är utanför det kontaminerade området. Säkerhetsfilterenhet används för att
göra kopplingen mellan den förorenade och
säkra områden whist filterenheten är inuti
den kontaminerade zonen. Den industriella
dammuppsamlaren kan installeras på bottenvåningen i en byggnad medan en BGS-250 och
en BHG-1800 arbetar på våningarna ovan.
Utbudet av Blastrac stoftavskiljare HEPA
certifierad består av:
BDC-138HLP-UD, med en motoreffekt på 3 kW
BDC-138H SPLIT, med en motoreffekt på 3 kW
BDC-3160H, med en motoreffekt av 5.5kW
BDC-3160H SPLIT, med en motoreffekt av 5.5kW
BDC-15KW SPLIT, med en motoreffekt på 15 kW
Blastrac har också utvecklat cyklonsystem,
som kompletterar den ursprungliga stoftavskiljare. De har utformats för arbeten med
mycket damm. De har bättre damm fånga och
öka livslängden av dammsamlar filter.
BLASTRACs cyklonföravskiljare finns i två
olika storlekar. De tillåter att fånga upp mellan
80% och 90% av dammet, vilket ökar livslängden
av filteren. På den största cyklonföravskiljare, är
det möjligt att ansluta flera maskiner. Blastracs
produkter säljs direkt på den svenska marknaden
från huvudkontoret i Nederländerna.

OXYSAN
Oxysan är en relativt ny och revolutionerande
metod att med så kallad joniseringsteknik se
till att dammpartiklarna klumpar ihop faller till
marken och är enkla att sopa eller dammsuga
upp. Oxysan tillverkas av Mpirum AB i Göteborg och säljs i Sverige av Jack Midhage AB och
Jerneviken Maskin AB. Nu är Oxysan aktuella
med en hel del nyheter som vi väljer att presentera i en separat artikel på följande sida.

Jack Midhage AB
lanserar nu en intressant
ny serie av joniseringsaggregat kallat Jonex,
som är en uppföljare
till populära Oxysan. Ett
intressant inlägg i vårt
tema om dammslukare på
arbetsplatsen.

JONEX,

en ny generation av joniseringsaggregat för luftrensning

J

ack Midhage AB har sedan några år tillbaka marknadsfört joniseringsaggregat
anpassat för byggindustrin. Aggregaten
har fått stort intresse hos företag som arbetar
i dammiga miljöer såsom vid rivningar, golvslipningar samt vid andra arbeten med exempelvis vid sågning, slipning och borrning med
diamantverktyg där stora dammängder genereras. I synnerhet vid arbete i känsliga miljöer
där man absolut inte får sprida damm har metoden fått stor betydelse.

JONISERING GOLVAR DAMMET
Beställarna och myndigheterna ställer allt högre krav på god arbetsmiljö vid sina arbetsplatser och för att tillgodose beställarnas krav har
flera entreprenörer börjat använda sig av jonisering som ett komplement till vanliga dammfällor. Jonisering innebär, som vi berättat om i
PD tidigare, att man så kallat “golvar” dammet
genom att man tar bort dess statiska elektricitet. Partiklarna i luften klumpar ihop sig, blir
tunga och faller ner på golvet. Den stora fördelen är att den tar bort även det så hälsofarliga
kvartsdammet. Dessutom har metoden visat
sig ge god ekonomi då man inte bara förbättrar
arbetsmiljön utan även minimerar städningen
eller utfört arbete.
Dammet blir liggande på golvet under
närmsta timmen även efter att aggregatet
stängts av. Det innebär en mycket snabbare
och effektivare uppstädning och eliminerar
skador på kringliggande ytor. Damm har som
alla vet en tendens att sprida sig långt bort från
arbetsstället och i exempelvis kontors- och

butiksmiljö kan vissa arbeten få förödande
konsekvenser om kringliggande ytor förorenas
av byggdammet. Som en extra bonus får man
dessutom en hälsosammare luft än innan arbetet satte igång eftersom luften tillförs joner
så att nivån blir den samma som är typisk för
ren och frisk uteluft.

TRE NYA JONISERINGSAGGREGAT
Midhage lanserar nu det tre nya joniseringsaggregat Jonex (1000+, 2000+ och 4000+) som är
en förbättring och vidareutveckling av det tidigare marknadsförda joniseringsaggregatet Oxysan.
Jonex har högre kapacitet och enklare användning med en lättöverskådlig och mikroprocesstyrd instrumentpanel och dioder som
indikerar när det är dags att rengöra filter och
byta partikelfilter och joniseringsrör. Längre
livslängd på joniseringsrören gör att underhål-

let kan minimeras och därmed kostnaderna
för service. Den programmerbara manöverpanelen har även en timerfunktion som gör att
man bland annat kan sätta igång joniseringen i
god tid före arbetets början.
Jonex -programmet har vidareutvecklats i
samarbete med tillverkaren MPirum i Partille
AB som har överlåtit försäljningsrättigheterna i
Sverige till Jack Midhage AB. “Jonex har hittills
tagits emot mycket väl av de som fått tillfälle
att prova”, säger Morgan Midhage, produktansvarig hos Jack Midhage AB. “Det krävs att man
förstår hur det fungerar men rätt använt är det
ett mycket smart och kostnadseffektivt redskap
för håltagare och rivare och har man väl börjat
använda dessa aggregat så är det i det närmast
omöjligt att vara utan”, tillägger Morgan. Kontakta Jack Midhage AB för mer information.
www.midhage.se
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Modularitet, hög effekt och låg vikt är ledorden
för Pentruders nya HFi-system som visades
23-25 mars på BeBoSa mässan i Willingen,
Tyskland.

Nu kommer

PENTRUDERS HFi-SYSTEM

Den nya väggsågen Pentruder RS2 har en kraftfull integrerad motor och en vikt på endast 23
kg trots dess höga kapacitet. Den nya kärnborrmotorn Pentruder MDU3 har en uteffekt
om 10 kW och tillsammans med ett helt nyutvecklat, lätt och modulärt riggsystem klarar
den borrkronor upp till 1000 mm. Vikten för
en MDU3 landar på endast 13 kg. Lägger man
till integrerad, intelligent automatisk matning
adderas endast 1,5 kg till borrmotorn. Samtliga
HFi-maskiner (väggsåg, borrmotor, kedjesåg
samt andra handhållna maskiner) kommer att
drivas med Pentruders nya lilla Pentpak.

litet vattentätt Pentpak på ca 10 kg, kommer
HFi-systemet att avsevärt underlätta det dagliga arbetet för professionella håltagare.
Pentruder har efter en lång och omsorgsfull
utvärdering valt att lämna NTGRA-konceptet
med helintegrerad elektronik på varje maskin, till förmån för ett lättviktigt och långt

LÄMNAR NTGRA
Pentruder har alltid användarvänlighet, prestanda och tillförlitlighet som sina ledord för
produktutveckling och design av nya maskiner. Med egenskaper som endast en mycket
robust flerpolig kontakt på maskinerna och ett

52

Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2017

mer modulärt system. HFi-systemet är nästa
generations HF-system att bygga vidare på.
Fördelarna är många, såsom avsevärt mycket
lägre vikt för varje maskin, ökad modularitet
och ett komplett och integrerat elektroniskt
säkerhetssystem.
Den nya HFi-serien lanseras i slutet av 2017
och den nya modulära riggen beräknas vara
färdig för marknadsintroduktion i höst.
HFi-systemet innebär att Pentruder fortsätter att leverera tillförlitlig prestanda med ett
modulärt system för att skapa ännu mer mervärde för professionella betonghåltagare.
www.pentruder.se

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

STOCKHOLM 08-564 899 60 | KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04 | GÖTEBORG 031-24 40 05

tungrivning

med nkr

NKR Demolition Sweden AB har varit aktuella med en rad
intressanta rivningar under det senaste året. I höstas berättade vi om ett omfattande rivningsarbete på hög höjd i Norrtälje
hamn. Ett annat storprojekt är rivningen av Arlas mejeri
i Kallebäck.

I

nnan vi berättar om rivningsjobbet i Kallebäck är det på sin plats med en statusuppdatering om NKR Demolition Sweden AB.
NKR Demolition Sweden AB grundades 2002
och ingår i ENVISO GROUP. Moderbolaget
har tre dotterbolag, NKR Demolition Sweden
AB i Hasslarp, Sverige, NKR Demolition Group
Aps i Danmark och NKR Riving AS i Norge.
Verksamheten ägs av VD Karsten Rasmussen
och två ledande medarbetare.
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FOKUS PÅ TUNG RIVNING
Hela gruppens huvudsakliga och största affärsområden är tung rivning, rivning på hög höjd,
rivning av hela eller delar av byggnadskonstruktioner, robotrivning, håltagning, skrothantering, sanering och återvinning. Målet är
att ständigt växa inom dessa områden och vara
en konkurrerande rivningsaktör på marknaderna i Danmark, Norge och Sverige. Mycket
av arbetena handlar om totalrivningar men
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man utför även en hel del invändig och selektiv rivning inom arbetsområden som innefattar renoveringar- och ombyggnation. Alla projekt utförs efter gällande regler och krav från
myndigheter.
Andra arbetsområden som är kopplade
med rivningstjänsterna är exempelvis demonteringsarbeten. Demonteringen handlar mycket om att demontera och skära ner
maskin-& industrianläggningar. En annan arbetsuppgift är att återvinna rivningsmaterial
genom krossning och siktning av återanvändbart material såsom betong, mursten och asfalt med mera. Det återvunna materialet kan
i sin tur användas som nytt byggnadsmaterial, kapillärbrytande lager, obundna bärlager
för exempelvis mark/skogsvägar/interna vägar/ P-platser och som tillsats i asfalt. NKR
arbetar också med en del sprängningsarbeten
och utförs av bolaget själva eller i samarbete

GENOMFÖRDA
OCH KOMMANDE PROJEKT

med några av de ledande sprängningsexperterna i Europa.
Man arbetar också med uppröjning av oljeoch kemikalieföroreningar där arbetet utförs
efter miljö-och arbetsföreskrifter. Vidare utförs brandröjning i fabriker, skolor eller andra
anläggningar där delar eller hela konstruktioner har avlägsnats. Saneringstjänsterna är också en omfattande arbetsuppgift inom bolaget
och avser främst asbestsanering av rörföringar,
väggar, värmepannanläggningar, takanläggningar med mera.

RÄTT MASKINER FÖR JOBBET
Med NKRs bredd i sitt tjänsteutbud behövs en
bred och kraftfull maskinpark och inte minst
ett kunnande att hantera maskiner och verktyg. “Vi anser oss själva besitta en utomordentligt fin maskinpark som är så välutrustad att vi
kan bemöta alla de krav som finns när vi tar oss

an olika typer av entreprenader. Rätt maskinpark och de bästa medarbetarna gör oss väldigt
konkurrenskraftiga i branschen”, berättar Karsten Rasmussen.
Sammanfattningsvis består NKRs maskinpark av mobila krossningsanlägg, käft- och
rotorkrossar med kapacitet upp till 4 000 ton
per dag. Ett stort antal hydrauliska bandburna
grävmaskiner upp till 60 ton försedda med
olika typer av höjdrivningsaggregat. Maskinerna har ett brett verkygsprogram bestående
av rivningsskopor, betongsaxar, pulveriserare,
hydraulhammare, skrotsaxar och till och med
vajermaskin med demoleringskula.
I övrigt består NKRs maskinpark av hydrauliska hjullastare med en kapacitet på mellan
3-6 m3, minigrävare, 1-6 ton, ett antal rivningsrobotar, diverse småmaskiner och håltagningsutrustning samt ett antal bilar och lastbilar till
allmänna och tunga transporter.
Vad gäller certifikat och utbildningar
innehar NKR certifikat för asbestsanering, man är BF9K-certifierade inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö (lednings- och
produkt¬certifierings¬system) och har Sellicha
Nordic Utility Pre-Qualification System. Företagets anställda har utbildning för respektive
område man arbetar inom. Man är även bland
annat utbildade enligt BAS P/BAS U, Effektiv
Kvalitetssäkring, Fuktkunskap, Fuktsäkerhet,
Heta arbeten, Miljöansvar, Kontrollansvarig,
innehar maskinförarbevis med mera.
NKR i Sverige har brutet bokföringsår och
2015/2016 hamnade omsättningen på SEK
59,6 M. För verksamhetsperioden 2016/17 förväntas omsättningen hamna på SEK 80-85 M.
För närvarande sysselsätter man 26 personer i
företaget. Maskininvesteringar görs kontinuerligt för att ha den bästa och nyaste utrustningen som kan möta dem olika jobben, berättar Karsten Rasmussen.

Exempel på några nyligen genomförda projekt är rivningsarbeten vid Musikhögskolan i
Stockholm. Beställare var Veidekke. Rivning av
Arla-fabriken i Göteborg som vi berättar mer
om längre fram i texten. Beställare var Wallenstam. Man har utfört rivningar på Arlanda
flygplats på uppdrag av JM AB och Svedavia.
Man har rivit en silo i Norrtälje hamn för Lantmännen Fastigheter som vi berättade om i PD
4-2016.
Exempel på några kommande projekt är
rivning vid Gotlands Motor, Perstorp Lurgi,
Örtofta Sockerbruk och för Gunhild & Gustav
Fastighetspartner.
På frågan hur man upplever den rådande
marknadssituationen inom rivningsbranschen
svarar NKR Demolition Sweden AB att farten
inom byggsektorn ger också avtryck inom rivningssektorn. “Vi har mycket att göra och det
är positivt. Men det är fortsatt tuff konkurrens
om jobben, i alla fall mellan de sju till 10 största aktörerna på den svenska rivningsmarknaden”, berättar Karsten Rasmussen. Karsten
tillägger att det oftast är den här gruppen av
företag som kan hanterade allt högre kraven,
framförallt miljö- och säkerhetskrav, som
byggherrarna ställer.

RIVNING AV ARLAS GAMLA MEJERI
NKR fick för drygt ett år sedan uppdraget att
riva Arlas mejeri i Kallebäck, Göteborg. Arbetet
drog igång i början på februari 2016 och avslutas i april, i år. Arbetsnamnet för projektet var
Demolition Kallebäck 3:3 och uppdragsgivare
var Wallenstam AB. NKR var huvudentreprenör för rivningen och hade i genomsnitt 10
man på jobbet under hela projekttiden förutom vid toppar då arbetsstyrkan var omkring
20 personer. Totalt har 55 000 ton betong rivits, 2 500 ton avfall och 17 000 ton förorenat
material i betong, asfalt och asbest hanterats
och sanerats. Rivningsmassorna har dessutom krossats till 0-60 mm vilket använts som
fyllnadsmaterial på platsen. Den omfattande
totalrivningen innehöll ett antal mera komplicerade uppdrag såsom rivning av en skorsten
som stod mycket nära både en motorväg och
en järnväg. Man sanerade dessutom en stor
mängd sprutasbest samt PAH-förorenade
fuktspärrar (13 000kvm) i golv och vägg. För
arbetet har en stor mängd utrustning används
som exempelvis fem stora rivningsutrustade
grävmaskiner, dumprar, ett mobilt krossverk,
mobilkran, minimaskiner som kompaktlastare
och minigrävare med mera.
Wallenstam har låtit riva mejeriområdet för
att ge plats åt ett nyskapande och aktivt område i Göteborgs utkant bestående av bostäder,
kontor, butiker och trivsamma mötesplatser.
Projektledare för rivningen har varit NKRs
Martin Rasmussen.
www.nkr-rivning.se
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Sandvik lanserar

KRAFTFULL
ANDRASTEGSKROSS
Sandviks nya konkross CS550 som lanserades på CONEXPOCON/AGG är en kraftfull andrastegskross för applikationer på
upp till 700–750 ton. Förutom dess flexibilitet och kapacitet har
den avancerade funktioner för automation och underhåll för
maximal produktivitet och drifttid.
“Det viktigaste i all krossverksamhet är att få ut mer – väsentligen summan av krossens kapacitet och reduktionsgrad – i varje
krossteg utan att tappa den totala effektiviteten. Sandvik CS550,
vår senaste konkross som kompletterar våra tidigare krossar i
500-serien, Sandvik CH550 och Sandvik CH540, gör just detta.”
Sandvik CS550 är en tillförlitlig högreducerande arbetshäst
med hög kapacitet för sekundärkrossning. Inget hindrar att Sandvik CS550 används i gruvor, men primärt är den till för bergmaterialindustrin, för produktion av ballastmaterial. Entreprenörer
som är ute efter mobila lösningar kan också ha nytta av denna
produkt.
Sandvik CS550 uppnår upp till 25 procent högre reduktion jämfört med liknande typer av krossar. Detta möjliggör en effektivare
process redan i det andra steget så att det tredje steget avlastas,
vilket möjliggör ett ökat kvalitetsfokus. Dessutom minskas retur
till krossen med upp till 50 procent utan minskad produktion av
högvärdiga produkter. Med andra ord: mindre material går tillbaka in i krossen för ytterligare en bearbetning. På så sätt ökas livslängden på slitdelarna.
En stor konkurrensfaktor för Sandvik CS550 är
den totala elimineringen av gjutmassa i krosskammaren och väsentligt förenklat underhåll,
och att den delar flertalet komponenter
med andra konkrossar från Sandvik.
Det automatiska reglersystemet,
standard för krossen, optimerar krossens effektivitet och anpassas efter
variationer i matningen genom kontinuerlig mätning och kompensering.
Hydroset-systemet ger en automatisk
styrd axelpositionering och överbelastningsskydd. Styrsystemet som
offereras som standard för Sandvik
500-serien säkerställer optimal kapacitet och reduktion för den kraftfulla
utrustningen.
www.sandvik.se
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Tel: 054 120 400
info@fredheim-maskin.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

www.opsystem.se
Tel 010–456 70 00

www.husqvarnacp.se
www.brokk.com

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

Waterjet är Er självklara
vattenbilningsentreprenör
Vi kan utföra de stora komplexa
projekten likväl som de små
brinnade akuta uppdragen.
Vår erfarenhet ger oss fördelar
då vi alltid strävar efter att hitta
de bästa lösningarna till varje
enskilt projekt.
Vi kan vattenbilning!
Läs mer och kontakta oss gärna:
www.waterjetentreprenad.se
STOCKHOLM
Tel: 010-330 04 22
Cementvägen 35
136 50 Jordbro

KARLSTAD
Tel: 010-330 04 22
Sunnanvindsgatan 2
652 21 Karlstad

www.oilquick.com

HILTI LANSERAR HILTI
VERKTYGSSERVICE

– 3 dagar eller kostnadsfritt

Professionell Industririvning-Demontering

www.nkr-rivning.se
Tel. 042-122041
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Hilti Verktygsservice revolutionerar branschen
och garanterar att utrustningen repareras, servas och skickas tillbaka till kunden inom tre
arbetsdagar från upphämtning – annars blir
servicen kostnadsfri.
Utöver snabbhetslöftet på tre dagar innebär
Hilti Verktygsservice en helt kostnadsfri period som löper i upp till två år efter verktygsköpet och omfattar arbetskostnad, reservdelar,
upphämtning och transport.
När den kostnadsfria perioden upphör får
kunden ett fast kostnadstak för reparationskostnader under verktygets hela livslängd.
Efter en betald reparation ingår tre månaders
kostnadsfri period.
Dessutom gäller livstids garanti (vilket bedöms vara minst 10 år) på tillverknings- och
materialfel.
Hiltis löfte om tre dagars servicetid börjar gälla när verktyget hämtas upp. Verktyget
transporteras till Hiltis servicecenter i Arlöv
för fullständig genomgång, reparation, service
och rengöring. Därefter skickas det tillbaka till
kundens arbetsplats eller kontor.
Hilti kan garantera att servicen utförs på tre
dagar eftersom företaget äger och kontrollerar
hela processen.
Henrik Andersson, chef för Kundservice på
Hilti, förklarar:
”Våra verktyg håller extremt hög kvalitet
och går sällan sönder men om det väl händer
så vill vi ge våra kunder snabb, trygg och enkel
service. Vi har genomfört stora investeringar i
vår infrastruktur för reparation och transport,
och nu har vi kommit så långt att vi kan lova en
servicetid på 3 dagar. Om vi inte håller tidslöftet tar vi på oss kostnaden.”
”Detta innebär att våra kunder kan sköta
sin verksamhet med full kostnadskontroll och
ha sina verktyg maximalt tillgängliga, vilket
ger bättre planeringsmöjligheter och bättre
lönsamhet.”
För varje produkt i sortimentet har Hilti ett
engagerat team med välutbildade servicetekniker som är experter inom sitt område. De tar
isär, analyserar, underhåller, rengör och testar
verktygen, vilket innebär att verktygen fungerar så gott som nya när de lämnar serviceanläggningen.
”Några klick på hemsidan eller ett telefonsamtal till vår kundservice är allt som behövs
för att få tillgång till våra experter – och därefter tar vi hand om allt”, tillägger Henrik.
”Det behövs ingen registrering när verktygen köps och vi frågar inte efter inköpsbevis
eller kvitton, vilket gör processen snabb och
enkel.”
www.hilti.se

A room with a view. Done.
PREMIUM wall sawing systems with innovative technologies
and high quality components for professional requirements.
Long-lasting and reliable. With every use.
Find out more at www.tyrolit.com

A Company of the SWAROVSKI Group
www.tyrolit.com

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

ARIGATÔ
NGIYABONGA

СПАСИБО
TAK GRAZIE

SHUKRAN

GRAZZI

CHOUKRANE

HVALA
KOP KHUN

TACK!

KIITOS DANKE
DZIĘKUJĘ

TÄNAN

THANK YOU

Industry
Choice

HTCs senaste slipmaskinsserie DURATIQ™ har vunnit priset “Most Innovative Product”
i kategorin ”Industry choice”. Tävlingen som utlystes i samband med World of Concrete
i Las Vegas, baseras på användarnas egna röster. Att DURATIQ™ fick flest röster är ännu
ett bevis på att maskinerna har skapat en helt ny standard inom branschen och motsvarar
kundernas verkliga behov.
Tack alla ni som röstat på DURATIQ!
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감사합니다
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