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

“Det Svenska Demoleringspriset”,
en uppmärksammad branschutmärkelse:
Tidningen Professionell Demolering grundades 1995 och under de år som tidningen varit verksam har man
hunnit lära känna den svenska demoleringsbranschen och dess aktörer ganska väl. Ledningen för tidningen
har därför beslutat att instifta ett särskilt pris som skall delas ut till aktörer inom den svenska demoleringsbranschen för deras förtjänstfulla insatser.
“Vi har funderat ganska länge på att instifta det här priset för att vi tycker att den här branschens aktörer
förtjänar det. Sedan kanske vi med priset kan lyfta fram branschen lite mera i rampljuset totalt sett inom den
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Slå lite extra på trumman, så att säga”, säger Professionell Demolerings Jan Hermansson.
Demolering - ett samlingsnamn
Det Svenska Demoleringspriset ges till entreprenörer och leverantörer samt personer som på ett särskilt sätt
haft betydelse för branschens utveckling. I tidningen Professionell Demolering har man sedan start använt
namnet Demolering som ett samlat begrepp för rivning, betonghåltagning, recycling, sanering, vattenbilning,
slipning och polering av betonggolv och andra tjänster och produktgrupper relaterade till branschen.
“Det är egentligen entreprenörerna själva som frammanat samlingsnamnet Demolering då många entreprenörer i branschen erbjuder en rad olika tjänster i kombination. Och alla dessa tjänster går ut på att, på något
vis, sönderdela eller demolera. Det är därför vår tidning alltid haft namnet Professionell Demolering och
varför vi nu instiftar Svenska Demoleringspriset”, säger Jan Hermansson.
Priset indelat i 10 kategorier
Det Svenska Demoleringspriset delas ut vartannat år i samband med demoleringsmässan DEMCON. Själva
prisutdelningsceremonin hålls i samband med branschfesten “DEMCON-kalaset” som hålls på Scandic Hotel
Infracity, varje mässa.
Det Svenska Demoleringspriset 2014 är indelat i 12 olika kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årets rivningsentreprenör
Årets håltagningsentreprenör
Årets saneringsentreprenör
Årets rivningsprojekt
Årets håltagningsprojekt
Årets saneringsprojekt
Säkerhet- och arbetsmiljöpriset

8.
9.
10.
11.
12.

Recycling- och miljöpriset
Det Svenska Vattenbilningspriset
Årets tillverkare/leverantör
Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”

Vinnarna av de olika priserna utses av en särskilt tillsatt jury bestående av ett antal välkända, tidigare aktiva,
namn inom demoleringsbranschen samt nyckelpersoner inom den svenska bygg- och anläggningsbranschen.
Juryn består av Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare av rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar
Landborg, grundare av DISAB Håltagning och en eldsjäl i branschen sedan många år, Jan Lemos, grundare
och fd ägare av J L Betonghåltagning AB, Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Södertälje Borrteknik AB,
Tommy Hällgren, fd säljare på Brokk AB, Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs
diamantverktygs- och håltagningssektion, Lars Sandström, ordförande i Riv & Saneringsentreprenörerna
och sekreterare för Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, Ola Månsson, vd för Sveriges
Byggindustrier, Micael Appelgren, chefredaktör för branschorganisationen Maskinentreprenörernas magasin
ME-tidningen samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen Professionell Demolering.
Nominering
Det är juryn som i samråd utser vilka som nomineras och slutligen utser vinnarna i de olika kategorierna.
För att bli nominerad till det Svenska Demoleringspriset krävs att man anmäler sig som tävlande. De tävlande
fyller i det anmälningsformulär som är avsett för just den kategorin man vill bli nominerad i för att vara med
och tävla om det slutliga priset. I anmälningsformulären kan de tävlande beskriva och motivera varför ett
bolag eller en person bör nomineras. Formulären rekvireras från Professionell Demolering, tel 08-585 700 48
eller så kan de laddas ner på hemsidan www.pdworld.com/demoleringspriset.
Presentation av de olika tävlinskategorierna
1.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla entreprenörer i Sverige som jobbar med professionella rivningstjänster.
2.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla entreprenörer i Sverige som arbetar med professionella håltagningstjänster.
3.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla entreprenörer i Sverige som arbetar med professionella saneringstjänster.
4.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla entreprenörer som arbetar professionell med rivning i Sverige.
Tävlingsbidraget skall avse projekt genomförda under de senaste två åren innan utdelningstillfället.
5.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla entreprenörer som arbetar professionellt med håltagning i Sverige.
Tävlingsbidraget skall avse projekt genomförda under de senaste två åren innan tävlingstillfället.
6.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla entreprenörer som arbetar professionell med sanering i Sverige.
Tävlingsbidraget skall avse projekt genomförda under de senaste två åren innan tävlingstillfället.
7.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla professionella entreprenörer inom rivning, betonghåltagning och
återvinning i Sverige. Priset avser satsningar gjorda under det senaste två åren innan tävlingstillfället.
8.

Recycling och miljöpriset
Detta pris utdelas till den entreprenör som kan påvisa ett tydligt engagemang vad gäller att minska
företagets påverkan på den yttre eller inre miljön. Förutom tydliga bevis på återvinningstänkande
och praktisk handling i mankraft och maskiner behöver juryn uppgifter och exempel på sk “gröna”
arbetsrutiner, investeringar i “renare” maskiner och utrustningar, sönderdelning och återanvändning
av olika typer av rivningsmaterial, effektiv kontroll av bull, damm, slam, hälsovådligt material med
mera. De primära urvalskriterierna är: Professionalismen/expertis, företagets miljöpolicy, företagets
recyclingstrategi och kundernas omdömen.

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla professionella entreprenörer inom rivning, betonghåltagning och
återvinning i Sverige. Priset avser satsningar gjorda under de senaste två åren innan tävlingstillfället.
9.

Svenska Vattenbilningspriset
Detta pris delas ut till tillverkare, leverantörer och entreprenörer inom området vattenbilning.
Priset ges för utvecking och konstruktion av en unik produkt för användning inom området
vattenbilning. Priset delas även ut till vattenbilningsentreprenörer avseende ett unik eller annorlunda
projekt alternativt till ett företag inom sektorn med en dokumenterat och unik kunskap inom
området.

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla leverantörer till den svenska demoleringsbranschen omfattande verktyg, maskiner och utrustningar rivning, betonghåltagning, återvinning, vattenbilning, slipning och polering
av betonggolv, hantering av byggdamm och betongslam, sanering, jordrening och andra produkter relaterade
till den svenska demoleringsbranschen. Tävlingsbidraget skall avse en produktinnovation lanserad under de
senaste två åren innan tävlingstillfället.
10.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla tillverkare/leverantörer till den svenska demoleringsbranschen om-

fattande verktyg, maskiner och utrustningar rivning, betonghåltagning, återvinning, vattenbilning, slipning
och polering av betonggolv, hantering av byggdamm och betongslam, sanering, jordrening och andra produkter relaterade till den svenska demoleringsbranschen.
11.

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

Vilka kan tävla? Priset är öppet för alla leverantörer till den svenska demoleringsbranschen omfattande verktyg, maskiner och utrustningar rivning, betonghåltagning, återvinning, vattenbilning, slipning och polering
av betonggolv, hantering av byggdamm och betongslam, sanering, jordrening och andra produkter relaterade
till den svenska demoleringsbranschen. Tävlingsbidraget skall avse en produktinnovation lanserad under de
senaste två åren innan tävlingstillfället.
12.

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

Viktigt förtydligande
När vi i texten för de olika priskategorierna anger verksamhetsområdena rivning, håltagning och återvinning
vill vi påpeka att vattenbilning och sanering omfattas av samlingsnamnet rivning, slipning och polering av
betonggolv härrör till verksamheten betonghåltagning samt att rening av jordmassor lyder under återvinning.
Det Svenska Demoleringspriset har blivit en tradition i branschen och ett erkännande för alla de som medverkar till att utveckla den svenska demoleringsbranschen.
Anmäl i tid
Handlingar för att nominera en tävlande kan laddas ner på www.pdworld.com/demoleringspriset eller www.
demcon.se. Handlingarna kan även rekvireras från S.C.O.P. AB genom att ringa Jan Hermansson på 08-585
700 46 eller maila jan.hermansson@pdworld.com. De ifyllda tävlingshandlingarna skall företrädesvis mailas
digitalt till jan.hermansson@pdworld.com alternativt postas till: S.C.O.P. AB, Att: Demoleringspriset, Box 786
191 27 Sollentuna
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