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Äntligen har de släppt förtöjningarna och driver. Adjö Storbritannien!
Storbritannien lämnar EU en gång till. I alla
fall känns det så efter Boris Johnson vunnit en
jordskredsseger. Första gången det stod klart var
vid folkomröstningen. Sedan började en katt på
råtta lek som höll hela EU på sträckbänken tills
de flesta nådde bristningsgränsen och bara ville
ha en klarhet i hur det skulle bli, Brexit eller inte?
Ett tag kändes det dock som om att det nästan
faktiskt fanns en majoritet av britterna som ville
vara kvar i EU. Corbins löfte, om han kom makten,
att göra en ny folkomröstning var en öppning för
detta. Men ack vad fel vi hade. Med Johnsons
tydliga seger har den sista spiken i kistan slagits
i för att Storbritannien skulle bli kvar.
Det är klart, britterna vill verkligen lämna EU,
det råder ingen tvekan om det. Och då ska de få
göra det, såklart. Men visst
sörjer stora delar av Europa
efter den här utgången. Personligen känns det mycket tråkigt och kommer att försvåra
vårt internationella samarbete
med Storbritannien som vi har
via vår internationella tidning
PDi. Det finns också en stor
risk att EU kommer att försvagas och att EUs inställning till Storbritannien
kommer att hårda. Det avtal som kommer att skri-
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vas mellan EU och Storbritannien kommer att bli
mycket viktigt hur det formuleras. Men egentligen
har väl inget förändrats vad gäller det. Men det
tändes ett litet hopp hos många EU-anhängare
under hösten att Storbritannien ändå inte skulle
lämna EU när det kom till kritan. Men någon
sådan vilja fanns alltså inte bland majoriteten av
britterna. Det vet vi nu. Man vill lämna!
Om de stater som fortfarande är kvar i EU
vill slå vakt om värdet att tillhöra gemenskapen
måste ett avtal skrivas som inte ger Storbritannien för många undantag vilket skulle få fler
länder på tankarna att lämna. Då skapar vi lätt
en total kollaps av gemenskapen även om det
inte finns någon grund för det. I ärlighetens namn
var jag själv väldigt skeptiskt inställd till EU till
en början. Jag såg inte riktigt
fördelarna med att Sverige
skulle vara med. Men på den
punkten har jag ändrat mig på
grund av en rad olika saker.
Idag ser jag många fördelar
men också fortsatt brister.
Men det är som det är med
alla typer av förhållanden.
Fördelarna överväger och då
ska man fortsätta. Jag tror i synnerhet att ett
EU-medlemskap är värdefullt idag med tanke på
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utvecklingen i den övriga världen. En utveckling
av osäkerhet.
Men nog om detta, det är inget vi kan förändra. Det enda rätta är att se framåt. Snart är
det jul och nyår och ett nytt år står för dörren.
Positiva signaler från EUs nya centrabankschef
Christine Lagarde om EUs ekonomiska utveckling
gjuter förhoppningar om att nedgången i Europa
inte blir så kraftigt som väntat. Det kan vi också
se på hemmamarknaden som under hösten
tuffat på ganska bra och utsikterna för 2020 är
faktiskt ganska goda. Rivnings- och håltagningsbranschen har överlag ganska mycket att göra.
Årets sista nummer av Professionell Demolering är packat med reportage, temaartiklar och
pressreleaser om nyheter. Bland annat publicerar
vi vår årliga Håltagningsspecial som vi gjort
sedan 1995. Nästa år blir ett ganska stort år för
oss. Tidningen firar hela 25 år och så arrangeras
Demcon som i nuvarande form firar hela tio år
och detta måste naturligtvis firas.
Vi som jobbar med tidningen vill passa på att
tacka alla läsare och annonsörer för 2019 och
passa på att önska God jul och Gott Nytt År till
er alla så ses vi nästa år.
Jan Hermansson,
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

Auktorisation för rivning,
håltagning och sanering?
Just nu pågår sedan en tid tillbaka en riksomfattande kampanj att komma tillrätta med osund konkurrens
inom byggbranschen. Bakom kampanjen står en rad organisationer och myndigheter. BFB ställer sig helhjärtat bakom kampanjen som går ut på att vi behöver få en bransch fri från oseriösa företag som ligger i gråeller svartzonen på arbets- och företagsmarknaden. De här företagen dyker upp lite varstans och förstör för
övriga. BFB:s drygt 160 medlemsföretag har alla skrivit under på att driva sin verksamhet seriöst. Det gjordes
i samma ögonblick som företaget antogs som medlem eftersom föreningen ställer krav på anständiga löneoch anställningsvillkor, att lagar och regler följs och att företaget fullgör sina skyldigheter mot samhället och
de anställda.
I linje med den här kampanjen börjar kraven på auktorisation dyka upp allt oftare. Flera specialområden har
redan infört det med framgång. Golv, tak, VVS och ställningsbranschen är bara några exempel. BFB har
också blivit kontaktade från flera större byggföretag om önskemål om att inför en auktorisation för vår
bransch. Det ser vi som en positiv utveckling mot att kunna stärka medlemskapet i BFB. Att vara auktoriserad är en konkurrensfördel.
Det första steget är att vi just nu genomför en undersökning gällande utbildningsbehoven inom vår bransch.
Ett brev har gått ut till alla medlemmar om att fylla i en enkät där ni anonymt kan berätta om era behov.
Utifrån den undersökningen ska BFB sedan ta fram en utbildningsplan som i sin tur ska ligga till grund för
en framtida auktorisation. Det här arbetet tar såklart en del tid men vi har god hjälp av att vi har nära samverkan med andra branschorganisationer som gjort den här resan.
Nu närmast firar vi jul och nyår. Sen laddar vi för Bebosa-mässan dit vi åker den 25-27 mars och kollar in nyheter och pratar håltagning och rivning. I skrivande stund är vi runt 40 anmälda så platserna är snart slut.
Onsdagen den 22 april är det årsmöte på Nordbygg. Missa inte det! Ni kan anmäla er till båda evenemangen på vår hemsida www.byggnadsberedning.se.
Vi ses 2020!
God jul och Gott Nytt 2020 önskar
BFB

Branschorganisationen för Byggnadsberedning

Håltagningsentreprenörerna och Riv- & saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19 • Box 5054 • 102 42 Stockholm • Tel: 08-698 58 00 • Fax: 08-698 59 00

www.byggnadsberedning.se

Synergy Group och
Steelwrist skriver
distributionsavtal för
Nya Zeeland

Ny VD och koncernchef för Epiroc
Styrelsen för Epiroc AB har utnämnt Helena Hedblom till ny
VD och koncernchef för Epiroc
AB, med start den 1 mars 2020.
Hon ersätter Per Lindberg, som
lämnar sin position efter att framgångsrikt etablerat Epiroc som ett
börsnoterat bolag.
“Helena har ett starkt affärsfokus, en djup kunskap om verksamheten och är en uppskattad
ledare som lever och andas Epirocs värderingar”, säger Ronnie
Leten, Epirocs styrelseordförande. “Med henne som ansvarig
för affärsområdet Mining and
Infrastructure har verksamheten
växt med förbättrat resultat och
fokus på att förbättra kundernas
produktivitet, säkerhet och effektivitet. Vi är stolta över att vi funnit den nya ledaren inom Gruppen och är övertygade om att hon
kommer fortsätta utveckla och
växa Epiroc.”
Helena Hedblom är Gruv- och
infrastrukturchef och medlem i
Epirocs koncernledning. Hon är
styrelseledamot för IPCO AB och
Föreningen för gruvor, mineraloch metallproducenter i Sverige
(Svemin).
Helena Hedblom är född 1973,
svensk medborgare och har en
Civilingenjörsexamen i materialteknologi från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm.
“Jag vill tacka Per för ett utomordentligt arbete att vägleda företaget genom börsnoteringen och
förbereda Epiroc för nästa steg”,
säger Ronnie Leten. “Han har tillhandahållit ett starkt ledarskap
och har framgångsrikt genomfört
vad som överenskommits och förväntats i sitt uppdrag.”
Per Lindberg kommer att avgå
från Epiroc AB:s styrelse samtidigt
som han lämnar som VD och koncernchef.

Helena Hedblom.
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Karin Norr Eriksson, e-handelschef för Sverige och Danmark på Hydroscand.

Hydroscand lanserar e-handel i Sverige
Hydroscand har under 2019 öppnat ett flertal nya butiker. Nu
har företaget valt att expandera
verksamheten även online och
har lanserat e-handel samt en ny
webbplats i Sverige.
Sedan en tid tillbaka kan Hydroscand erbjuda sina kunder
slang och ledningskomponenter
även på nätet. Den nya e-handeln
lanserades under september och
innefattar en större del av Hydroscands breda butikssortiment.
Monterad slang går inte att köpa
online i dagsläget. Detta får kunderna som vanligt hjälp med på
deras närmaste filial. Utöver detta, finns redan en stor del av sortimentet tillgängligt online och
sortimentet utökas löpande.
“Det är en spännande resa som
just har startat”, säger Karin Norr
Eriksson, e-handelschef Hydroscand i Sverige och Danmark. ”Vi
arbetar nu aktivt för att utveckla
och förbättra vår e-handel för att

kunna möta våra kunders krav
och önskemål.”
För Hydroscand är den nya ehandeln ett viktigt steg i att öka
tillgängligheten ytterligare, även
utanför butikernas öppettider.
“Vi strävar alltid efter att öka
tillgängligheten för våra kunder,
såväl online som fysiskt med våra
70 butiker och våra mobila SlangExpress-bussar”, säger Pontus Nygren, vd Hydroscand i Sverige och
Danmark. “Oavsett var kunden
befinner sig och vad klockan är,
strävar vi efter att alltid vara deras
närmaste slangservice.”
Alla som är nyfikna på Hydroscands nya e-handel kan läsa mer
om detta på företagets webbplats.
Kunder som behöver hjälp att
komma igång är även välkomna
att kontakta Hydroscands kundservice för att snabbt få hjälp och
svar på sina frågor. Leveranstiden
är idag normalt 1-3 dagar från att
kunden har lagt sin order.

Storskogen förvärvar Trellegräv
Storskogen har den 1 oktober
förvärvat aktiemajoriteten i Trellegräv med tillhörande dotterbolag. Trellegräv är en aktör i den
svenska tungrivningsbranschen
och bedriver sin verksamhet företrädesvis i södra Sverige.
Förutom rivning utför Trellegräv
även uppdrag inom spontning. Bolagets kunder utgörs i första hand
av större bygg- och fastighetsbolag,
kommunala bolag samt bolag inom
infrastruktur. Bolaget har idag ett
femtiotal anställda och omsättningen för räkenskapsåret 2018 uppgick
till 180 miljoner kronor.
“Trellegräv är ett familjeföretag i andra generation och vi har
under en tid övervägt en försäljning av bolaget och när vi träffade
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Storskogen föll alla pusselbitar på
plats”, säger säljarna Jonas och
Stefan Jönsson. “Vi ser verkligen
Storskogen som en långsiktig och
stabil ägare vilket känns tryggt
både gentemot våra medarbetare
och kunder. Vi har kvar en minoritet av aktierna i bolaget och ser
fram emot att utveckla Trellegräv
tillsammans med Storskogen.”
“Vi är mycket glada att kunna
presentera denna affär”, säger
Niclas Rundlöf, ansvarig entreprenad & infrastruktur Storskogen.
”Trellegräv är ett fint och välskött
bolag med lång historik inom rivning samt med en stark position
inom sin nisch. Vi ser fram emot
att utveckla verksamheten tillsammans med management.”

Synergy Group har skrivit distributionsavtal med Steelwrist för
den nyzeeländska marknaden, för
försäljning och support av Steelwrists produkter i hela landet.
Synergy Group består av affärsenheterna Positioning, Paving,
Robotics, Rental och det nyligen
skapade Synergy Equipment, för
Steelwristprodukter. Synergy är
väletablerat på marknaden i Nya
Zeeland som distributör av mätutrustning och maskinstyrningssystem från Topcon, med en
kundbas och kontakter i hela nätverket av maskinåterförsäljare.
Till en början ligger fokus på
distribution av Steelwrist tiltrotatorer och redskap. Steelwrist Australia kommer att samarbeta med
Synergy för att stödja i affärsutvecklingen. I framtiden kommer
Synergy att ha Steelwrist reservdelar och produkter i lager på sin
enhet i Auckland, med leveransstöd från Australien.

Entrack öppnar i Östersund
Entrack slår nu upp portarna till
sitt nyaste hämtlager som ligger i
Torvalla industriområde, Östersund. “Vi ser Östersund som den
bästa platsen för att serva entreprenörer i inlandet”, säger Magnus
Nord, marknadschef på Entrack.
På lagret i Östersund kommer Entrack bl a erbjuda ett brett
sortiment av NWP slitdelar, NTP
underrede, MITO redskap och
vägstål. ”Vi kommer att anpassa
sortimentet som lagerhålls efter efterfrågan under året, så det
matchar kundernas behov”, fortsätter Magnus Nord.
Med det nya läget hoppas Entrack kunna erbjuda entreprenörer
i Norrlands inland en hög servicenivå och ökad lokal tillgänglighet
av slitdelar och redskap.

Riskera inte din hälsa
Det farligaste dammet är det du inte ser

Använd rätt produkter för säker hantering av damm.
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.

Hydroscands
SlangExpress
växer i Göteborg
Hydroscand satsar ytterligare på sin
mobila slangservicetjänst SlangExpress i Göteborg. Den nya servicebussen har redan börjat rulla.
Hydroscands mobila tjänst
SlangExpress hjälper företagets
kunder i fält, med såväl akuta
slangbrott som planerade driftstopp. “Vi strävar hela tiden efter
att öka tillgängligheten och korta
inställelsetiderna till våra kunder
eftersom vi vet att ett oplanerat
driftstopp kan bli mycket kostsamt”, säger Tobias Rydell, ansvarig SlangExpress i Göteborg.
”Denna utökning av tjänsten är
ett steg i vår strategi att alltid finnas närmast kunderna.”
Den nya servicebussen kommer att bemannas av Hydroscands servicetekniker Alexander
Svensson. I Göteborg finns SlangExpress tillgänglig dygnet runt,
sju dagar i veckan.

Ny koncernchef i
Hydroscand Group

Anton Svensson.

Anton Svensson ny säljare av Komatsu
Förre maskinföraren Anton
Svensson har bytt jobb till maskinsäljare och säljer nu Komatsus entreprenadmaskiner.
Anton Svensson är 27 år
gammal och har rätt bakgrund
för jobbet som maskinsäljare.
I mer än åtta år har han arbetat som maskinförare och har
en varierad erfarenhet av att
köra bandgrävare, hjullastare
och andra anläggningsmaskiner. Nu är han maskinsäljare
för Komatsu med säljkontor
hos Rinkaby Maskin i Rinkaby.
Hans säljdistrikt omfattar östra

Skåne och Blekinge. Säljarkarriären inleds med att han åker
runt och besöker Komatsus nuvarande och blivande kunder
säljområdet.
“För mig personligen är det
fantastiskt roligt att börja som
säljare”, säger Anton Svensson.
”Jag älskar maskiner och trivs
i maskinbranschen. Att jag nu
får representera en världsledande maskintillverkare som
Komatsu med Komatsus erkänt
höga kvalitet och breda modellprogram, gör det hela bara
ännu bättre.”

Gulfstream Nordic Holdings blir majoritetsägare i Conjet
Gulfstream Nordic Holdings, GNH, har ingått avtal om majoritetsinnehav av aktierna i Conjet, som är en specialist inom utveckling, konstruktion och tillverkning
av fjärrstyrda, datorstödda vattenbilningsmaskiner samt system för vattenbilning.
År 1990 köpte de nuvarande ägarna företaget genom ett så kallat
“management buyout” av Atlas
Copcos Conjet-projekt och sedan
dess har man utvecklat företaget
till en aktör inom den globala
vattenbilningsmarknaden. Conjet-teamet har under de senaste
åren lyckats kombinera tillväxt
med kontinuerlig introduktion av
nya robotar på marknaden.
I GNH får Conjet en partner
med förmågan att driva och accelerera företagets framtida tillväxt. Syftet med att GNH går in
som majoritetsägare är att stärka
ledningskompetensen i globala
affärer samt öka den finansiella
kraften som behövs för att investera i ökad produktutveckling och
bolagets organisation. På det sättet kan man skapa långsiktig och
stark tillväxt. GNH kommer också
att kunna öka Conjets närvaro
på den amerikanska marknaden
och underlätta affärskontakten i
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Nordamerika genom deras redan
befintliga nätverk och närvaro.
De befintliga ägarna kommer att
stanna kvar i företaget. Conjet
kommer att förbli ett oberoende
företag.
“Vi har mer än fördubblat intäkterna i Conjet under de senaste tre till fyra åren och vi har
samtidigt utökat vår verksamhet
och förbättrat vårt produktutbud
till den högsta nivån någonsin”,
säger Lars Nilsson, vd Conjet.
“Vi ser stora möjligheter framöver på våra marknader baserat
på våra kompetenta medarbetare
såväl som vår kunnighet i teknologin, vilket säkerställer en perfekt match mellan våra närmaste
kunder och de projekt de arbetar
med. Vi har haft en konstruktiv och positiv dialog med GNH
och ser fram emot att dela deras
erfarenheter från liknande situationer i ett partnerskap. Tillsammans kan vi förverkliga Conjets
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potential under de kommande
åren.”
GNH är ett svenskt aktiebolag
med fokus på att investera i nordiska och USA-baserade företag
som har en global närvaro eller
en ambition att växa internationellt. GNH vill ta en aktiv majoritetsägarroll och täcker strategiska och operativa initiativ, helst
i partnerskap med ledningen och
grundarna. GNH har en långsiktig
ägaragenda och styrs inte av den typiska investeringsfondsdynamiken.
GNH-teamet består av en blandning av äldre yrkesverksamma
med bakgrunder som sträcker sig
från hög operativ ledning till finansiering och konsultation, och
har en lång internationell erfarenhet av affärsutveckling inom
en mängd olika branscher och
situationer. GNH är registrerat i
Sverige med högkvarter i London
och nyckelpersoner både i Sverige
och USA.

Frida Norrbom Sams har nyligen
tillträtt som Hydroscand Groups
nya vd och koncernchef. Mikael
Arkevret som sedan i maj 2019
tjänstgjort som tf vd och koncernchef återgår därmed till rollen som
CFO i Hydroscand-koncernen.
Frida kommer närmast från
rollen som divisionschef inom
det danska företaget NKT Group.
Hon har tidigare innehaft ledande
befattningar inom bland annat
Husqvarna och Sanitec.

Frida Norrbom Sams.

“Conjets produkter och fältkompetens erbjuder en mycket
bra metod för att reparera och renovera åldrande betongkonstruktioner både för privata aktörer
och myndigheter i Nordamerika”,
säger Stephen Sistrunk, partner
GNH. ”Vi är glada över att samarbeta med Conjet för att öka tillgängligheten och användning av
dess banbrytande vattenbilningsmaskiner i USA och utomlands.”
“Vi kommer att göra vår del för
att stödja tillväxten och skapa en
ännu starkare verksamhet genom
att utnyttja våra erfarenheter och
strategiska kunskaper med andra
tillväxtföretag som har global närvaro, med fokus på att investera i
och systematisera försäljning och
stärka processer och system”, säger
Tomas Wängberg, partner GNH.
“Vi är övertygade om Conjet stora potential och är oerhört
imponerade av vad det befintliga
teamet har uppnått under åren”,
säger Peter Ankerst, partner GNH.
”Marknaden för hydrodemolering
är enligt vår uppfattning mycket intressant och vi tror att Conjet är i en
stark position att dra nytta av detta.
Vi ser fram emot samarbeta med
nuvarande ägare för att vara en del
av den ständiga tillväxtresan.”

SVENSKA BORRSTATIV
FÖR PROFFS!
NYHET!

Höjd: 2 040 - 3 275 mm

40+
40+

Höjd: 1 780 - 2 825 mm

70+
70+

Utvecklad
och tillverkad
i Sverige

Höjd: 1 845 - 2 985 mm

50+
50+

Eliminerar tunga lyft + Högkvalitativa material + Precisionstillverkade

Steelwrist förstärker i Sverige och Danmark

Hydroscand öppnar
butik i Oskarshamn
Hydroscand öppnar snart filial i
Oskarshamn. Den nya butiken,
som även innefattar en större
verkstad, beräknas öppna i mars
2020.
Bara under 2019 har Hydroscand startat upp fem nya filialer i
Sverige. Senast slog företaget upp
dörrarna till en ny butik i Sandviken, vilken blev Hydroscands 70:e
butik i Sverige. I början av 2020 tar
Hydroscand nästa steg i expansionen och öppnar upp ännu en ny
butik, denna gång i Oskarshamn.
“Den nya butiken har ett fantastiskt läge intill Åsavägen, i
närheten av E22, ett läge som
våra kunder naturligt passerar
förbi”, säger Niklas Augustsson,
regionchef sydost Hydroscand.
”Vi ser ett stort behov av en bra
slangservice i Oskarshamn där vi
har många kunder inom såväl industri som marin.”
Den nya filialen i Oskarshamn
är 400 m², vilket rymmer både en
butik på 100 m², ett lager och en
stor verkstad med kapacitet att ta
emot större fordon och maskiner.
I samband med att den nya butiken öppnar kommer Hydroscand
även att lansera SlangExpress i
staden.
“Den nya SlangExpress-bussen
som kommer att utgå från Oskarshamn, innebär att vi tillsammans
med SlangExpress i Växjö, Kalmar,
Karlskrona kan höja servicegraden och minska inställelsetiden
till våra kunder i regionen.”
I Oskarshamn finns en hel del
företag som är i behov av en nära
slangservice. Med den lokala närvaron vill Hydroscand hjälpa sina
kunder att utveckla och förbättra
deras verksamhet.
“Tid är pengar och våra kunder
kräver snabb, effektiv service och
hög kvalitet. Det känns bra att vi
kommer att kunna möta deras
behov med hjälp av vår nya butik
och mobila slangverkstad.”
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Steelwrist utser Toni Ylitalo till ny
landschef i Sverige och Danmark.
Anders Persson går med i Steelwrists svenska säljteam.
Steelwrist ser Toni Ylitalo som
en viktig del i företags fokus på att
stärka marknadspositionen i Sverige och Danmark, inte minst på
grund av hans långa erfarenhet av
företaget. Anders Persson ses som
ett viktigt tillskott i säljteamet
tack vare hans långa erfarenhet av
branschen och tiltrotatorer.

“Vi ser fram emot att Toni tar
sig an rollen som landschef och
att vi samtidigt får in Anders i det
svenska teamet”, säger Richard
Aulin, Sales Director Steelwrist.
”Detta kommer att stärka den
fortsatta expansion i Sverige och
Danmark tillsammans med de
lokala teamen. Vi fortsätter vår
tillväxtresa där Toni och Anders
långa erfarenhet från svenska och
internationella marknaden passar
perfekt.”

Zeppelin tar över Cat-agenturen
Caterpillars tyska representant
Zeppelin tar över distribution och
service av Cat-produkter i Sverige,
Danmark och Grönland. Övertagandet omfattar även Sitech som
tillhandahåller Trimbles produkter.
Zeppelin betraktas i dag som
en av världens största distributörer av produkter från Caterpillar.
Nu har företaget kommit överens med holländska Pon om att
ta över Catagenturerna i Sverige,
Danmark och Grönland. Pongruppen behåller agenturerna i
Nederländerna och Norge medan
samtliga relevanta tillgångar – exempelvis mark, byggnader, patent
och kontrakt – och personal i de
länder som berörs av överenskommelsen överförs till Zeppelin.
Zeppelin är överens med Pon om
villkoren för att överta agenturen
för Caterpillar i Sverige, Danmark
och Grönland.
“Vi kommer att tillhandahålla
hela utbudet av nya och begagnade maskiner, service, reservdelar,
maskinuthyrning och tjänster”,
säger Zeppelins styrelseordförande Peter Gerstmann. ”Vi kommer
också att erbjuda produkter och
service för den gruvutrustning
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som behövs i norra Sverige. Vi har
mer än 20 års erfarenhet av den
typen av verksamhet. Vi ser en
stor potential i dessa nya marknader och jobbar med en långsiktig
strategi för tillväxt.”
Parallellt med Cat-agenturen
tar Zeppelin också över Sitech i
både Sverige och Danmark och
kommer därför även att ansvara
för distribution och service av produkter från amerikanska Trimble
som har ett nära samarbete med
Caterpillar. Övertagandet omfattar även Caterpillars motorer,
och då också de främst marina
motorer som tillverkas i Kiel och
Rostock under varumärket Mak.
Makprodukterna kommer även
att representeras i de baltiska staterna, Finland, Island och Färöarna. För att lösa den knuten förvärvas Tallinnbaserade Baltic Marine
Contractor från Pon.
Zeppelin och Caterpillar känner varandra mycket väl vid det
här laget – efter ett samarbete som
inleddes redan 1954. Redan i dag
representerar den tyska giganten
Caterpillar i Tyskland, Österrike,
Tjeckien, Slovakien, Ryssland,
Ukraina, Uzbekistan, Tadjikistan,
Armenien och Belarus.

Engcon och OilQuick
fördjupar sitt samarbete
OilQuick, tillverkare av fullautomatiska snabbfästessystem, och
Engcon, tillverkare av tiltrotatorer
och grävmaskinstillbehör, fördjupar sitt samarbete. Det innebär
bland annat att OilQuick kommer
att bredda sitt tiltrotatorerbjudande.
“Företagen har under en lång
tid haft ett gott samarbete, men
nu har vi valt att fördjupa detta ytterligare”, säger Henrik Sonerud,
vd OilQuick.
”Engcon och OilQuick kompletterar varandra utmärkt och vi
är övertygade om att vi kommer
att hjälpa varandra att ytterligare
stärka vår ledande ställning både
när det kommer till fullautomatiska snabbfästen och tiltrotatorer”,
säger Stig Engström, ägare och
grundare Engcon.
Genom det här samarbetet
med Engcon breddar Oilquick sitt
tiltrotatorerbjudande till fler tillverkare. Det kommer dock i fortsättningen även vara möjligt att få
tiltrotatorer från andra tillverkare.
OilQuick kommer nu att erbjuda
tiltrotatorer med OQ-fästen tillsammans med Engcons tiltrotator. Serien kommer att brandas
i OilQuicks grå färg och säljas
under OilQuicks varumärke och
namn. Produkterna kommer att
märkas ”Engcon Inside”.
“Vi vill absolut skylta med
Engcons namn”, säger Johan
Lindqvist, försäljningschef OilQuick. ”Det är nåt som borgar för
kvalité och naturligtvis vill vi dra
nytta av det. Det är ju ett tydligt
försäljningsargument och kvalité
har alltid varit prioriterat hos oss
på OilQuick.”
OilQuick och Engcon kommer att hjälpa varandra att växa
på olika geografiska marknader.
Engcon är stark i Norden och där
ser OilQuick en chans att sälja
stora volymer tiltrotatorer med
OilQuick-teknologi. OilQuick har
sin bästa marknad i tysktalande
länder. Engcon har länge jobbat
för ökad försäljning i Tyskland
och övriga Europa.

SVENSKA MPIRUM BORRSTATIV
FRÅN RZ MEKPART OCH SDC
ORIGINALET SOM FORTSÄTTER ATT LEVERERA

Det är många bra produkter för professionell och effektiv betonghåltagning
som kommer från Sverige, senast ut i raden är MPirums borrstativserier
som fortsätter att utvecklas i samarbetet mellan RZ Mekpart AB och SDC
AB. Nu kommer det nya 70+ stativet och en vidareutveckling av tredje
generationens borrstativ 40+ och 50+.

L

istan av uppfinningar av produkter, verktyg och hela metoder från Sverige för
håltagning, rivning och golvslipning kan
göras lång. Den här artikeln beskriver en
produkt eller snarare ett hjälpmedel för
kärnborrning som underlättat arbetet för tusentals håltagare allt sedan slutet av 1980-talet:
Det svenska borrstativstämpet.

BÖRJADE MED HRA
Om inte Professionell Demolering helt misstagit sig så utvecklades principen av företaget
HRA en gång i tiden. Det unika med dessa
borrstativ var att de var konstruerade som ett
stämp som spändes fast mellan golv och tak
eller andra parallella ytor så borrstativet stod
hundraprocentigt stadigt.
I de flesta andra länder bultar man fortfarande fast stativen i betongen med bristfällig
stadga som resultat under själv kärnborrningen. Men svenska borrstativstämp börjar nu
även användas av allt fler håltagare runt om i
världen.
HRAs borrstativ blev som sagt mycket uppskattade och vidareutvecklades löpande med
bland annat den smarta gyrofunktionen som
gjorde kärnborrningen oerhört mycket mera
flexibel, säkrare och effektivare än tidigare.
Dessutom i vilken vinkel som helst.

TREDJE GENERATIONENS
BORRSTATIV FRÅN MPIRUM OCH SDC
Martin Larsson grundade MPirum 2006 efter
att haft en stor del i utvecklandet av HRAs
borrstativ samt följde med till Husqvarna för
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att arbeta med utvecklingen av DS 40, 50 och
70 gyrostativ. Efter att ha slutat på Husqvarna,
fortsatte Martin under många år att laga och
förbättra håltagarnas egna stämpstativ.
Med tiden föddes tanken att utveckla en
helt ny generation av optimala borrstativ med
fokus på smarta, effektiva och ergonomiska
lösningar, vilket konkretiserades ytterligare
när samarbetet med Anders Pihl påbörjades
2013.
Under 2014 inledde MPirum ett nära samarbete med tillverkaren och leverantören Swedish Diamondtool Consulting, mera känt som
SDC, vilket resulterade i att produktserierna
MPirum 40+ och 50+ lanserades på DemCon
2014. Borrstativserierna blev snabbt mycket
populära bland håltagarna och marknadsfördes och såldes starkt av SDC under 2015 då
serieleveranserna tog fart.

SVENSKTILLVERKADE
STATIV FRÅN RZ MEKPART
Stativen är till hundra procent svensktillverkade och har varit sedan starten 2015 genom ett
nära samarbete med legotillverkaren RZ Mekpart i Mölndal. Efter Martin Larssons bortgång
2018 drivs verksamheten vidare av RZ Mekpart
tillsammans med Anders Pihl, numera produktchef på RZ Mekpart AB.
Med fortsatt starkt stöd av både SDC i Nora
och Levanto i Göteborg i nära samarbete med
tillverkaren RZ Mekpart, lanserades under
2019 dels det nya 70+ stativet, dels en vidareutveckling av tredje generationens borrstativ
40+ och 50+.
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“Vi får jättemycket ros för borrstativen från
våra kunder. De är utvecklade i samarbete med
håltagarproffsen och klarar galant de stora utmaningar och belastningar som avancerad
betonghåltagning ofta innebär”, säger Erik
Håkansson, delägare på SDC AB. Den andre
delägaren av SDC är som bekant Ante Larsson
som är stationerad på SDC kontor och verkstad i Stockholm.
“Genom att vi har både konstruktion och
tillverkning i Mölndal har vi en utomordentlig koll på hela produktionskedjan, kan snabbt
jobba vidare med produkt- och kvalitetsför-

bättringar och erbjuda omedelbar tillgänglighet av både stativ och reservdelar”, säger Anders Pihl, produktchef på RZ Mekpart AB.

GENUINT TILLVERKNINGSFÖRETAG
MED DE RÄTTA RESURSERNA

var en självklarhet och valet föll på RZ Mekpart som även har blivit den perfekta ägaren av
MPirum stativen”, säger Anders.
RZ Mekpart ingår i RZ-Gruppen som totalt består av 12 mekaniska verkstadsföretag i
Sverige och ett säljbolag i Norge. Hela grup-

När Professionell Demolering träffar Anders
Pihl och Erik Håkansson hos RZ Mekpart
i Mölndal framhåller båda att de är mycket
nöjda med stödet från RZ Mekpart. “Innan vi
drog igång tillverkningen hade vi letat efter en
komplett produktionspartner en tid. Att konstruktion och tillverkning skulle ligga i Sverige

Avancerade CNC-styrda flerop-maskiner bearbetar med exakthet
de olika aluminiumdetaljerna i MPirum-stativen.
Säker borrning i all vinklar och riktningar, 360°.

Ett sammansvetsat gäng för utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av MPirum
borrstativ. Från vänster: Lars Kihlström, VD för RZ Mekpart AB, Elisabeth Andersson, kvalitets- och
produktionsansvarig på RZ Mekpart, Anders Phil, produkchef på RZ Mekpart, Magnus Rautelius,
konstruktionsansvarig på RZ Mekpart AB, Karin Karlsson, adminstrationschef och kundtjänstansvarig på SDC AB och Erik Håkansson, grundare och delägare i SDC AB.

pen sysselsätter över 550 anställda och har en
omsättning på omkring 700 MSEK. Företagsgruppen är leverantörer till en stor del av den
svenska verkstadsindustrin som Volvo, Saab,
Scania, Atlas Copco, Epiroc med flera.
RZ Mekpart sysselsätter 55 personer i
Mölndal och har en omsättning på 75 MSEK
årligen. Bolaget är ISO 9001 och ISO 14000
certifierade. RZ Mekpart håller en mycket hög
investeringstakt vad gäller sin maskinpark
och i kunnandet att sköta den. I en av bearbetningsverkstäderna i Mölndal står de CNCstyrda flerop-maskinerna på rad och bearbetar
avancerade detaljer i exempelvis aluminium.
MPirum-stativen består till stor del av detaljer
i flygplansaluminium för att hålla vikten nere
och erbjuda en slitstark kvalitet som klarar
tuffa arbeten och hantering.
RZ Mekpart har ett bra och sammansvetsat
stativteam som förutom Anders Pihl består av
företagets VD Lars Kihlström, Magnus Rautelius
som är konstruktionsansvarig, Elisabeth Andersson som är kvalitets- och produktionsansvarig
samt montörerna Johan Hedin & Juha Kujansivu.
Lars Kihlström berättar att RZ Mekpart kan
bidra med ett mycket kompetent team och en
förstklassig produktionsutrustning.
“Fordons- och verkstadsindustrin är stora
kunder till oss vilket ger oss en bra grundbeläggning som alltid ligger på drygt 50 procent
av vår kapacitet. Detta ger oss muskler att hålla
en hög investeringstakt vad gäller maskinparken men också de mjuka värdena att utbilda
våra operatörer och övrig verkstadspersonal.
Vi kör dessutom tvåskift så vi håller en hög
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Det är upp till 425 komponenter som ska monteras samman på ett MPirum stativ. En bra dag monterar
man drygt 10 stativ. Från vänster Juha Kujansivu, Anders Pihl och Johan Hedin.

SDCs Erik Håkansson i samspråk med RZ Mekparts
Magnus Rautelius.

som fanns på marknaden hittade vi inget som
riktigt passade oss. När vi sedan fick möjlighet
att vara med i det här projektet och påverka
hur stativen skulle vara konstruerade passade
det oss perfekt. Nu har vi vår egen produkt som
optimalt utvecklats tillsammans med och för de
professionella håltagarna”, säger Erik.

70+ med tillägget för 50+ att både stämp och
pelare är byggbara samt att stämpets innerrör
har kuggstång och ett roterbart underuppfäste.
Lite tekniska fakta runt stativen är att 40+ har
en teleskopiskt längd mellan 2040 till 3275 mm,
50+ från 1845 till 2985 mm och nya 70+ mellan
1780 till 2860 mm. 40+ väger 40 kg, 50+ väger 58
kg och 70+ väger endast 68 kg.

takt i produktionen. Med detta i ryggen kan
vi dels hålla en hög kvalitet i tillverkningen
av stativen, dels hålla korta ledtider”, berättar
Lars Kihlström.
“RZ Mekpart har också ett mycket väl fungerande affärssystem som gör arbetet mycket
smidigare och i slutändan är det håltagaren
som tjänar på detta då man får snabba leveranser på sina stativ och kontinuerlig tillgång
reservdelar från vårt lager om det skulle behövas”, inflikar Anders.

MONTERING I NYA FRÄSCHA LOKALER
Komponenttillverkningen av stativen sker i
den norra delen av Mölndal medan monteringen av stativen görs i den södra delen av
kommunen. I en nyligen anpassad och ljus lokal med höglager sätter Johan Hedin och Juha
Kujansivu samman stativen.
“Man kan tycka att ett stativ inte består av
så många delar som ska skruvas ihop och testas
men det är mellan 340 och 425 delar i ett teleskopiskt 40+ och 50+ stämpstativ. En bra dag
monterar vi runt 10 stativ totalt”, säger Johan
Hedin.
Det finns alltid gott om stativ på lager i
Mölndal så kunden kan få sina produkter
omgående. Dessutom har SDC egna lager, ett
huvudlager i Nora och ett i Stockholm. SDC
har dessutom två transporter i veckan mellan Nora och Stockholm, så kunden behöver
aldrig vänta. För SDCs del har samarbetet med
både MPirum och RZ Mekpart känts rätt hela
tiden, bekräftar Erik Håkansson.
“Ett bra stativ är en väldigt viktig komponent
i maskinparken för en håltagare. Ett stativ ska
vara flexibelt och bra ergonomiskt anpassat och
dessutom klara tuffa tag. Bland de alternativ
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KONTINUERLIG VIDAREUTVECKLING
AV TREDJE GENERATIONENS STATIV
I RZ MPirums stativsortiment finns idag två vidareutvecklade versioner av den tredje generationens originalstativ 40+ och 50+ som har blivit
mycket uppskattade bland svenska håltagare tack
vare det nära samarbetet med SDC och Levanto.
Under det senaste året har Levanto tillsammans med RZ Mekpart lanserat ytterligare en
ergonomisk modell, 70+, som är utvecklat för
lite kraftigare borrarbeten med matarhus från
Pentruder, Hilti och Gearmec.
Vad som är karakteriserande för RZ MPirum borrstativ är förstås att det stämpas fast,
något som i princip gäller för alla borrstativ
som säljs för den svenska marknaden. Vidare
håller MPirum stativen en mycket hög kvalitet
i utförande och funktion.
De är teleskopiska och erbjuder stabil borrning i 360° där fokus ligger på att skapa en
smidig arbetsplats för håltagaren med god ergonomi, flexibilitet och snabbhet. Med stativ
från MPirum behövs inga tunga lyft och etableringstiden har kortats med 15 minuter.
Andra egenskaper för exempelvis 40+ är ett
optimerat matarhus, vevbar väggskena, stämpen är försedd med en kuggstång samt att
stativfoten är bultbar och har ett stänkskydd.
Hjulparet går att växla mellan stativfot och bultplatta. Samma egenskaper gäller för 50+ och
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FLER NYHETER
VÄNTAS TILL DEMCON 2020
Efter ett givande besök hos RZ Mekpart i
Mölndal tillsammans med Anders och Erik
bekräftar alla att marknaden kan räkna med
fler nyheter framöver. “Vi vill dock inte prata
om det så mycket nu men räkna med fler intressanta nyheter i vår monter på DEMCON”,
avslöjar Erik.

INTERNATIONELL EXPANSION
Att svensk rivnings- och håltagningteknologi
och dess metoder är väldigt gångbara internationellt har vi sett många exempel på under
nästan ett halvt sekel tillbaka. Det gäller förstås
svenskt tänkande runt borrstativ också särskilt
med stämpmekanismen.
“Vi har även börjat nosa på exportmarknaden men arbetar långsiktigt även där.
Det framgångsrika samarbetet i Sverige
med SDC och Levanto har varit en stabil bas
under många år. Fokus under 2019 har varit
övriga Norden, men det kommer att dyka upp
MPirum-stativ lite varstans i Europa under de
närmaste åren. Vi har redan börjat arbetet med
att knyta till oss nya och långsiktiga återförsäljare”, avslutar Anders Pihl.
www.sdcab.se
www.mpirum.com
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Välkommen till OPs värld!
En värld av samlat kunnande inom modern återvinning, där vi
tillsammans med Sennebogen och Demarec kan effektivisera
rivnings- och demoleringsarbete för entreprenörer i Sverige.
Kontakta oss gärna, så kan vi berätta mer!

A KINSHOFER COMPANY

Tel 010 –456 70 00

www.opsystem.se
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Billeberga Malmköping Borås

Med Pentruder MD1 kärnborr, en 15 kW HF-motor
och automatisk borrmatning tog det bara två
timmar att borra ett hål på 1200 mm i diameter.

PENTRUDER - MODULARITET OCH

kraft rakt igenom
Stockholmsbaserade Norrorts Betonghåltagning satsar på Pentruder för två
olika projekt vid Slussen och Värtahamnen. En stor fördel med Pentruder
har varit dess modularitet och möjligheten att nyttja drivpaket och tillbehör
för både vägg- och vajersågning samt kärnborrning.

B

röderna Hannes och Oskar Pitkonen
grundade företaget. “Jag började arbeta
med rivning 1994 och fick frågan om
jag kunde borra”, säger Hannes Pitkonen. “Svaret var ‘Ja, såklart’, men jag
insåg snart att det inte riktigt var så enkelt. Så
småningom fick jag anställning på Håltagarna
Borrteknik och jag blev utbildad av ‘old school’grabbarna som brukade arbeta på Urab, en annan stor betonghåltagarentreprenör på den
tiden. De introducerade mig till Pentruder. År
2015 startade jag och min lillebror Oskar vårt
egna betonghåltagarföretag, Norrorts Betonghåltagning, och där satte det fart.”
Idag finns fem betonghåltagare i företaget
och även om det är ett litet företag är deras
projekt inte särskilt små. Deras första riktigt
stora specialjobb var när en entreprenör kontaktade dem om att borra tre 5,5 m djupa hål
med en diameter på 600 mm, belagda två meter under ytan vid Värtahamnens kajplatser.
Ingen visste riktigt hur hårt materialet var eller
hur hårt armerad kajen var.
“Vår första Pentruder köptes för det projektet, en hydraulisk MD1”, säger Hannes
Pitkonen. “Vi testade flera olika lösningar och
maskiner först, men när vi till sist fick den hydrauliska MD1:an från Pentruder var det som
att skära i smör. Borrkronan levererades av vår
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Pentruder-distributör Scandinavian Diamondtool Consulting, SDC, och var 2,3 m lång.”
Sedan några år tillbaka har Norrorts Betonghåltagning blivit anlitade av Implenia för
Slussenprojektet i Stockholm, där den stora
mötesplatsen av båtar, bilar, tunnelbana, cyklar
och fotgängare genomgår en moderniseringsprocess. För Norrorts Betonghåltagnings del
involverar jobbet flera separata projekt, med vajersågning, väggsågning och kärnborrning.
“Förra sommaren fick vi i uppgift att ta ned
några väggar i en gammal källare med Pentruder 8-20HF väggsåg”, säger Hannes. ”Det fanns
inga ritningar som vi kunde få tillgång till eftersom att delar av den var någon slags gammal
militäranläggning som inte längre användes.
Varenda gång vi trodde att vi var klara, hittade

Den hydrauliska MD1 användes för ett 5,5 m djupt
hål med diameter på 600 mm vid Värtahamnen.
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de ännu en våning av betong under gruset och
vi hamnade till sist sex meter ned i marken. Allt
som allt tog vi bort över 450 ton betong och
detta var ett jobb vi inte skulle kunna gjort utan
möjligheten att positionera Pentruders rälsfötter i olika vinklar, justera dem och också montera en på golvet och resten på väggen.”
Idag har Norrorts Betonghåltagning en Pentruder 8-20HF väggsåg, en HF och en hydraulisk
MD1 kärnborr, vajersågsmoduler och flera tillbehör såsom ett sömborrningsunderrede. Den
senaste maskinen är MD1, en slitstark kärnborr,
som imponerade på dem när de gjorde ett 540
mm djupt hål med diameter på 1200 mm i en
tungt armerad, gammal betongbro precis vid
Hilton Hotell vid Slussen. Hålet som skulle borras skulle göras åtta meter upp på väggen och de
behövde bygga en rigg som var stabil nog för den
tunga kärnan som skulle komma ut. Bara kärnborren (också levererad från SDC) vägde över
200 kg och det krävde mycket arbete för att få
den på plats. När borrningen påbörjades tog det
inte mer än två timmar innan hålet var borrat.
“För oss är det så viktigt med kraften och
modulariteten hos Pentruder”, säger Hannes.
“Maskinerna är riktiga bestar som är designade
för oss professionella håltagare och de sparar
oss mycket tid både vid etablering och slutförande av jobb.”

Ny handhållen
motorkap från Hilti
Hilti lanserar DSH 600-X handhållen
motorkap på marknaden för 60 cc kompakta motorkapar. Den väger 9,8 kg och
är utrustad med en ny konstruktion av
klingskydd och arm, vilket innebär ett
ettkapsdjup på 120 mm med 300 mm diamantklinga.
DSH 600-X har också en snabbstart i
tre steg med automatisk choke, vilket gör
verktyget lätt att starta. Tack vare Hiltis
klingbromsteknologi stannar klingan
helt på mindre än sju sekunder, vilket betyder ökad säkerhet på arbetsplatsen och
för användaren. DSH 600-X har utvecklats för att ge en balanserad känsla samtidigt som säkerheten och produktiviteten
har förbättrats vid kapningar i murverk,
betong och stål.
För att hantera problemet med damm
har Hilti även lanserat den nya DSH-P
självsugande höghastighetspump för vatten. När den ansluts till DSH 600-X, levererar den ett konstant vattenflöde som
dämpar dammbildning vid alla typer av
kapning vilket gör att man inte behöver
använda trycksatta vattenflaskor. Dessutom är vibrationsnivån mindre än 2,5m/s²
så att användaren kan arbeta över längre
perioder med verktyget. Till DSH 600-X
medföljer också ett underhållskit som består av ett extra tändstift, startsnören, ett
luftfilter och ett bränslefilter för enkelt underhåll direkt på arbetsplatsen.
I likhet med alla nya Hilti-verktyg
levereras DSH 600-X med Hilti Connect, en verktygsapp som ansluter till
en smarttelefon eller annan mobil enhet med hjälp av NFC-teknik (Near Field
Communication). Hilti Connect-appen
ger omedelbar åtkomst till information
som verktygstyp, serienummer, ägare, garantier, service- och reparationsschema
och annan praktisk vägledning.
DSH 600-X ingår i Hiltis portfölj av
motorkapar, som även omfattar DSH
700-X med en motor på 70 cc och kapdjup på upp till 125 mm samt DSH 900-X
på 87 cc och kapdjup på upp till 150 mm.

Jack Midhage satsar på höjd
säkerhet och bättre arbetsmiljö
för arbeten med kapmaskiner
Allt större fokus läggs på arbetsmiljö och säkerhet inom byggindustrin. Jack Midhage AB
lanserar nu diamantkapklingor som ger en förbättrad arbetsmiljö och dessutom en förhöjd
säkerhet vid användandet.
“Vi har, som ett första steg, siktat in oss på
de två mest förekommande dimensionerna,
230 mm och 350 mm, men ﬂer dimensioner
kommer att följa. Båda dimensionerna är framställda med den speciella ZENESIS-teknologin
– en teknik för positionering av diamanterna
i segmenten som ger extra egenskaper, längre
livslängd, högre skärhastighet och bredare användningsområde”, säger Peter Logan, VD på
Jack Midhage AB.
Båda dessa klingorna är försedda med ljuddämpade stamblad. Oljudet vid kapning med
diamantklinga når mycket höga och obehagliga nivåer, inte bara för operatören på arbetsplatsen utan även för folk i omgivningen.
“Tack vare nyutvecklad teknik kan vi nu erbjuda klingor med ljuddämpade stamblad som är
möjliga att köra i motorkapar och elhandkapar
och som där reducerar ljudnivån krafigt. De
uppmätta värdena visar en minskning av ljudnivån med upp till 12 dB vilket upplevs som en
halvering av oljudet”, säger Peter.

ZENESIS SILENT EL-BAT
FÖR EL- OCH BATTERIKAPAR
230 mm-klingan som kallas ZENESIS SILENT EL-BAT och är speciellt framtagen för
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att passa batteridrivna och nätdrivna elkapar.
Vid användning av sådana kapar så framstår
en ljuddämpning som extra värdefull då själva
motorljudet inte är så dominerande som det
är på en bensindriven motorkap.
Men även på motorkapar så innebär det
ljuddämpade stambladet att man slipper en
stor del av de obehagliga frekvenserna som
alstras under kapningen. 350 mm-klingan,
ZENESIS SafeTech SILENT, är dessutom,
som en extra säkerhetsåtgärd, försedd med
fyra stycken skyddssegment. Det har under
senare år inträﬀat några otäcka olyckor där
motorkapen fastnat i materialet som sågas
och då ”kastat” och skadat operatören allvarligt. Skyddssegmenten skyddar stambladet
mot farligt slitage och minskar risken för att
klingan ska fastna i spåret eller att segment
ska lossna och orsaka skada.
Skyddssegmenten innebär också att klingan ur säkerhetssynpunkt är fullt möjlig att
köra i asfalt – ett arbete som kan innebära
stort slitage på stambladen. För längre arbeten i asfalt rekommenderas dock för bästa
verktygsekonomi en asfaltsklinga.
“De ljuddämpade stambladen gör också
att klingorna går mjukare, stabilare och med
mindre vibrationer i spåret – något som har
bidragit till att de nya klingorna har mötts
med stort intresse på marknaden”, avslutar
Peter.
www.midhage.se

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

PDS SKROTSAXSPECIAL

här är årets nyheter
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Varje år skriver Professionell Demolering om nya skrotsaxar som släppts under
årets lopp. I år har branschen sett flera nya produkter från såväl LaBounty och
ShearCore till Genesis, VTN, Rammer och Demarec med flera.
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KISEL SCANDINAVIA
Sedan 2002 är Kiesel Scandinavia återförsäljare för det amerikanska skrotsaxsortimentet
Genesis. Kiesel Scandinavia säljer därmed Genesis breda skrotsaxserie XT mobilsaxar. XT
GXT som serien egentligen heter omfattas av

inte mindre än 22 olika modeller skrotsaxar på
3,1-56,5 ton. Verktygen passar på bärare på 15250 ton. Kiesel Scandinavia säljer även Genesis
GXT riv- och skrotsaxar som är ett kompakt
alternativ med stor klippkraft i förhållande
till sin storlek. Vid Demolition Summit i Boston 2019 mottog Genesis en utmärkelse för
sin modell GRX Razer X. Kiesel Sverige även
säljer italienska Mantovanibennes kompletta
sortiment av bland annat skrotsaxar. Nytt från
Mantovanibenne är uppdaterade skrotsaxen
Eagle SH140R och MS22R-serien. Kiesel säljer
även holländska Dehacos sortiment inklusive
skrotsaxar, demoleringsverktyg och vattenkanoner för minskning av damm med mera.
www.kiesel.se

NYA MODELLER FRÅN LABOUNTY
I april 2020 kommer LaBounty, ett varumärke
från Stanley Infrastructure, att släppa fyra nya
så kallade Legend-modeller. De nya saxarna är
utrustade med unika skär vilket skyddar saxen
från slitskador och minimerar underhåll och
dödtid. Legends käftdesign levererar upp till
10 % mer klippkraft än tidigare modeller.
LaBounty lanserade tidigare i år en ny generation av mobila skrotsaxar. LaBountys MSDserie har försetts med en robust uppgradering
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av nosskären och en avancerad telematikplattform. De nya saxarna kommer med en tre års
garanti. Den nya konstruktionen av nosskären
ökar produktiviteten och avverkningstiden genom att maximera användbarheten av slitdelarna genom de indexerbara skären. LaBoun-

•LÄTT ATT HANTERA
•400MM SNITTDJUP
•KOMMER ÅT I TRÅNGA UTRYMMEN
•ENKEL ATT SÅGA I HÖRNEN
KOM ÄNDA IN TILL VÄGGEN MED
CARDI’S SMARTA NÄRBORRSADAPTER

STARKA ENFAS MOTORER

TORRBORRSMASKINER MED SLAGFUNKTION

3-VÄXLAD

1-VÄXLAD

4-VÄXLAD

1-VÄXLAD HYBRID

6-VÄXLAD

3-VÄXLAD HYBRID
wwww.drome.se

Växtorpsvägen 6
514 61 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46
info@drome.se

Engelbrekts Väg 9
191 62 Sollentuna
Tel: 0737-28 05 71
stefan@drome.se

tys nya generationen av skrotsaxar kan numera
även fås med spårningssystemet InSite som
bygger på telematik. Med InSite kan verktygets
driftseffektivitet förbättras genom att verktyg
kan spåras och observeras under drift. InSite
är en tillgång för användare av LaBountys mobilsaxar som hjälper dem att hålla koll på hur
deras utrustning används och levererar. InSite
rapporterar när verktyg är i drift, dess cykler,
när det står still, flyttas eller rapporterar driftfel eller behöver servas. Förutom användaruppföljning levererar InSite data i realtid. De
nyheter LaBounty lanserar nu är resultatet av
omfattande kundstudie för att göra användningen av LaBountys MSD-serie smidigare,
säkrare, mera kostnadseffektiv samt att öka
produktiviteten. I Sverige säljs LaBountys produkter av företaget IPE Göteborg. Företaget
har sålt skrotsaxar sedan mitten av 1980-talet
och det började med brittiska Cleaver. Cleaver
köptes sedermera upp av LaBounty och IPE
Göteborg började därmed sälja LaBounty i
Sverige. IPE Göteborg ansvarar även för distributionen av LaBounty i Norge och Danmark.
www.ipegbg.com

ÅTERFÖRSÄLJARE
FÖR FORTRESS SKROTSAXAR
Återförsäljare för amerikanska Shearcores
skrotsaxserie Fortress i Sverige är IDS AB i Gunnilse som ägs av Thomas Wadstedt. Shearcore
introducerade i år sin nya FS145 mobilsax, den
största i företagets produktlinje av klippning
av skrot. Ross Christenson på Shearcore säger
att FS145 har designats med färre svetsfogar,
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färre delar och är byggnadstekniskt starkare.
Bruce Bacon, vd för företaget, säger att den
nya modellen exemplifierar företagets utvecklingspolicy med en ny nosdesign för att hantera
den rejäla styrkan som saxen levererar. Saxens
övriga design gör att kraften distribueras ut till
käftarna på ett nytt revolutionerande sätt.
Vad det betyder för kunden är att denna
sax står kapacitetsmässigt i en högre viktklass
i relation till vad den egentligen väger. Den
roterande FS145R har en vikt på 12,7 ton, en
käftöppning på 1,2 m och en räckvidd på 4,5 m.
FS145 finns även som icke-roterande modell.
FS145 utvidgar nu Shearcores serie av Fortressmobilsaxar till åtta modeller. IDS AB är den
svenska återförsäljaren av Fortresskrotsaxar
från ShearCore.
www.idsab.se

VTN REVOLUTIONERAR
MED NYA CI-SERIEN
Italienska VTN Europa har utvidgat sin
CI-serie av skrotsaxar med fyra nya modeller: CI8000 R, CI10000 R, CI15000 R and
CI20000. Bokstaven "R" i modellnamnet står
för "revolution" eller “rotation”. De nya saxarna
har en förbättrad design och görs i specialstål
och klarar stora påfrestningar. Andra fördelar
är den inverterade cylindern och nosskären
som ökar saxens slittåligheten. Amas är den
svenska återförsäljaren av VTN.
www.amas.se

NYA DEMAREC DXS MOBILSAXAR
MED DEMAPOWER 2.0 CYLINDER
De nya Demarec DXS-40 och DXS-50 mobila
skrotsaxarna är utvecklade för att leverera hög
klippkraft och optimal kapacitet i förhållande
till sin vikt tack vare den patenterade cylinderteknologin DemaPower 2.0. Till skillnad från
mer konventionell cylinderteknologi med två
oljekammare, utgörs DemaPower 2.0 av fyra
kammare, tvåvägs oljeregeneration för öppna
och stänga i kombination med hög klippkraft,
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vilket resulterar i väldigt snabba cykeltider. DemaPower 2.0 genererar 25 % mer kraft vilket
resulterar i en stängningscykel jämförbar med
en sax som är en eller två storlekar större. Den
så kallade speed-ventilen fungerar i två riktningar under öppning och stängning. Om käften känner av ett mostånd vid stängning växlar
ventilen från hastighet till kraftläge och cylinderkraften från DemaPower 2.0 blir tillgänglig.
Enligt den nederländska tillverkaren levererar DXS-saxarna upp till 20-30 % mer prestanda än konkurrenterna. OP System är den
svenska återförsäljaren av Demarec.
www.opsystem.se

RSS-SERIE FRÅN RAMMER
Rammer skrotsaxserien, RSS, från finska Sandvik består av nio modeller för bärare mellan
4-90 ton. De är tillverkade av det slittåliga
HB400-stålet och har hydraulisk rotation,
rotationsskydd, värmebehandlade pins och
tätningar och foglösa cylinderstänger. Alla nya
modeller är utrustade med hastighetsventil
för förbättrade cykeltider. En smart käftdesign
skjuter det klippta materialet så att det inte är
i vägen i arbetsområdet vilket ökar prestanda
och minskar drifttid. I Sverige säljs Rammers
produkter av Lifa AB och Hammarservice AB
i Göteborg.
www.lifa.se
www.hammarservice.se

Framgångsrik nedmontering av skeppsvrak i Norge

Sennebogen lanserar materialhanterare med nytt drivkoncept
Det nya drivkonceptet Green Efficieny Drive
kombinerar diesel- och eldrift. Nu lanserar
Sennebogen pick & carry-hanteraren 735E,
den första materialhanteraren med det nya
drivkonceptet.
Sennebogen har i samarbete med Bosch
Rexroth utvecklat ett nytt elektriskt drivkoncept som består av två elmotorer i undervagnen som får kraft via en generator, som i sin
tur drivs av en dieselmotor. Enligt Sennebogen
erbjuder innovationen en ökad effektivitet,
lägre förbrukning (30 %) och minskad ljudnivå.
Enkelt uttryckt kan man säga att maskinens

hydrauliska arbetsprocesser drivs av den kraftfulla diesel-motorn (Tier 5), medan förflyttningen drivs av elmotorerna.
De första testerna visade att effektiviteten
ökade med upp till 30 % jämfört med tidigare
dieselhydrauliska motorer. Just nu testkörs
maskinen i fält och beräknas komma i produktion i slutet av 2019. Motoreffekten ligger på 231 kW. Arbetsvikten ligger på 43,9 ton
och räckvidden på 11,3 m, beroende på vilken
bom och sticka man utrustar maskinen med.
I Sverige är OP System generalagent för Sennebogen.

Öppet Hus hos Midhage i Solna
I klassiskt novemberväder bjöd Jack Midhage
AB sina kunder till stockholmskontoret på öppet hus onsdagen den 27 november. Men att
regnet stod som spön i backen denna gråmulna dag hindrade inte kunderna att komma till
butiken och verkstaden mitt i Solna. “Redan
innan öppningsdags hängde kunderna på låset
och det gillar vi”, berättar Joakim Lindfors som
är affärsområdeschef för håltagning på Jack
Midhage AB. Byggare, håltagare och rivare är
morgonpigga och sina ärenden som att införskaffa verktyg och utrustning gör man tidigt
på morgonen så man hinner med at jobba så
mycket som möjligt under dagen. “Från 08.00
fram till runt 11.00 har vi nog haft mellan 50
och 70 besökare i butiken idag och det ser vi
som ett jättebra resultat på det öppna huset”,

säger Göran Grahn som är säljare på regionen
Stockholm, Mälardalen och Uppland. Kollegan
Andreas “Gusten” Gustafsson håller med. Gusten är säljare och produktspecialist på samma
distrikt och värvades nyligen från en känd
konkurrent.
Man bjöd på grillad korv med tillbehör under ett partytält på utsidan butiken.
Midhage har en bra placering med sin butik
och verkstad i Stockholm. Det är lätta att hitta
hit och många stor byggprojekt pågår i närheten och i den norra delen av Stockholm. Den
här delen av Solna var tidigare riktigt överhettad med byggen. Bara ett stenkast bort stod
Råsunda-arenan där Sverige blev silvermedaljörer i fotboll vid VM 1958. Vann gjorde Brasilien och det var då spelare Pelé slog igenom
och blev känd för världen. Det var Rivners som
rev arenan och idag har platsen ersatts med
bostäder och butiker.
Midhages lokaler i Solna är väl anpassade
med en välutrustad serviceverkstad för reparationer av maskiner, omsättning av borr med
mera. Butiken rymmer det allra nödvändigaste
av verktyg, maskiner, borrstativ med mera och
det är smidigt för entreprenörerna att hämta
ut det de behöver. Man har också ett lager av
diamantverktyg och andra typer av verktyg
som hårdmetallverktyg av en rad olika typer.

Under en kraftig höststorm i september 2018 sprang skeppet M/S Osfjord på
grund utanför Trøndelagskusten i Norge.
Flera försök att demontera och avlägsna
skeppet var misslyckade, eftersom ingen
av de använda rivningsmetoderna tycktes
få jobbet gjort. I ett sista försök gjorde fartyget där man sågade i mindre delar med
en vajersåg. Delarna av vraket kunde sedan lastas på en pråm och tas i land. Det
norska företaget Kristiansand Bygg fick
kontraktet. Kristiansand Bygg konsulterade TYROLIT, eftersom diamantverktygstillverkaren redan hade erfarenhet av
liknande projekt. På grund av den mycket
dåliga väderprognosen måste arbetet
dock slutföras så snabbt som möjligt.

SJU SNITT MED
350 M DIAMANTVAJER
För genomförandet av detta projekt valde entreprenören Tyrolits diamantvajer
DWH-S plus en vajersåg från den italienska maskintillverkaren Benetti. Tyrolit
monterade också två FZ-4S hydrauliska
väggsågar på VAS-skenor, vilka kunde
röra sig uppåt och ner för att säkerställa
en tillräckligt aggressiv skärvinkel. Sammantaget behövde Kristiansand Bygg
endast 26 dagar och sju vajersnitt för att
få skeppsvraket säkert på pråmen. Diamantvajern DWH-S gjorde ett bra jobb:
Endast 350 meter tråd behövdes för uppgiften, vilket är 100 meter mindre än vad
som antogs.
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i 25 år
PDs HÅLTAGNINGSSPECIAL

Varje december sedan 1995 har tidningen Professionell Demolering publicerat
temaartikeln Håltagningsspecialen. I år blir det 25 gången i ordningen och 2020
fyller tidningen 25 år. Det ska vi fira med tårta på DEMCON i september, 2020.

P

å följande sidor hittar du som vanligt
redogörelser och kommentarer från en
handfull håltagningsentreprenörer om
hur marknaden upplevs just nu och vad
man tror om den närmaste framtiden
för branschen.

BETONGBORRARGRUPPEN
Betongborrargruppen i Järfälla ägs som bekant
numera av Relita Industri & Skadeservice. Be-
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tongborrargruppen Relita AB grundades 1997
och har idag sitt huvudkontor i Järfälla, Stockholm med lokalkontor i Kungsör och Örebro.
De tjänster som bolaget erbjuder på alla marknader man arbetar är lätt och tung rivning,
totalrivningar, sanering och håltagning. Geografiskt arbetar man framförallt i Stockholm
med omnejd, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje. Magnus Engvall som är Arbetschef Håltagning berättar att
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under 2018 omsatte man 187 MSEK och hade
124 anställda. För innevarande år uppskattar
han att man kommer att klättra upp till hela
230 MSEK och antalet anställda ligger idag på
175 personer. Projekten har varit många under
året men det enskilt största är ombyggnaden
av Östermalmshallarna i Stockholm. Här har
man utfört håltagning samt lätt och tung rivning. Andra stora jobb har varit lättrivning
och sanering vid P10 i Strängnäs, rivning vid

I SITT
RÄTTA ELEMENT

Med kraft, tillgänglighet och smart styrning tar våra
kompakta rivningsrobotar sig an varje uppdrag. Effektivt,
säkert och med resultat som talar för sig självt, även när
det handlar om de allra tuffaste utmaningarna.
Brokk AB, Skellefteå | www.brokk.com/sv

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.pdworld.com
Batteridriven kompaktlastare för de
riktigt tunga jobben
Thovo står för innovation och nytänkande i maskiner för byggbranschen. Nu introducerar ytterligare en
ny typ av batteridriven och glidstyrd kompaktlastare men denna gång i den tunga klassen. Elise 900
väger 3300 kg och jobbar som en tung lastare men har inga utsläpp tack vare batteridriften.
Dessutom bullrar den mindre, har lägre kostnad
för underhåll och drift. En utmärkt maskin både
inom och utomhus. Till maskinen finns ett 30-tal
tillhörande redskap.

THOVO AB
Torredsvägen 92 • 429 34 Kullavik
Telefon: 072-564 20 12 • info@thovo.se
www.thovo.se

Kontakta
Thovo för mer
information

rättar att bolaget grundades av Folke Pettersson. Idag ägs företaget av Mattias Jonsson och
man håller till i Göta, Lilla Edets Kommun. Det
geografiska arbetsområdet är i huvudsak Västra Götaland och framförallt Göteborgsområdet och 3-stadsregionen.
Under 2018 omsatte man 54MSEK och man
räknar med at komma upp i ungefär samma
summa för 2019.
Det största projektet var och är ett uppdrag
för Tuve Bygg i Borås kallat Gamla Posthuset.
Här har varit i över ett år och projektet kommer att pågå från och till under hela nästa år.
Man har en rad andra mindre jobb och inom
kort påbörjar man ett större jobb för Vestia.

Wennströmska i Västerås samt Varberga i Örebro. I verksamheten har man också utfört en
hel del byggservice under året.
Pågående projekt är bland annat rivning på
Sergelgatan vilket är Hötorgshusens innergård
i Stockholm, Varberga del 2 i Örebro, rivningsarbeten vid Kumlafängelset. Orgeltrampan i
Örebro, Kvarteret Josef i Västerås samt några
större serviceprojekt.
Magnus Engvall berättar att man tror på en
ökning av rotprojekt inom kontor, logistik och
infrastruktur under den närmaste framtiden.
Konjunkturen upplever han som tuffare nu
med ökad konkurrens. “Vi lämnar lika många
anbud som tidigare men vi märker att det är
fler som räknar på jobben. Vi tror att under
kommande år kommer konkurrensen att hårdna då nyproduktionen har avstannat på en del
ställen. Det krävs att rotjobben ökar för att vi
ska kunna hålla uppe volymen”, säger Magnus.
Han upprepar att fler räknar på de jobb som
finns vilket tyder på att mängden minskat.
En del tar också in billigare arbetskraft för att
kunna konkurrera och det är något Betongborrargruppen vill motverka. Under 2019 har
man bland annat investerat i ett antal nya rivningsrobotar, en grävmaskin samt uppdaterat
med ett antal nya servicebilar.
Företaget är medlemmar i BFB och Sveriges Byggindustrier samt är certifierade enligt
BF9k. Bolagets personal har all de utbildningar
som är nödvändiga för att de ska utföra ett säkert arbete i dagens byggverksamhet och inom
industrin. Man är även godkända för arbete på
flygplatser i stockholmsregionen.
www.betongborrarn.se

DELETE HEAVY DEMOLITION AB
Delete har sedan 1 december namnändrat till
ovanstående. Håltagningsmetoder ingår som
en viktig del av rivningen. Deletes historia
inom rivning och håltagning sträcker sig långt
tillbaka i tiden genom de olika förvärven man
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genomfört under det senaste decenniet. Men
Delete som moderbolag grundades 2010 i
Finland. Företagets huvudägare är Axcel, ett
dansk-svenskt private-equity-bolag. Övriga
delägare är ledningen för bolaget och ett antal nyckelpersoner. Delete arbetar över hela
Sverige. Den totala omsättningen för gruppen
ligger på 2 miljarder SEK och man sysselsätter cirka 1000 personer i Sverige och Finland
varav i Sverige cirka 300. Under året har man
utfört en rad renodlade håltagningsuppdrag,
bland annat demonteringen av Storbron i
Gävle som nu avslutats. Större håltagningsprojekt har genomfört vid Hekla (pågående),
Slussen och Metsä i Husum. My Lind, som
är marknadschef, berättar för PD att man bedömer marknadsläget som fortsatt gynnsamt
vad gäller förfrågningar. Men konkurrensen är
fortsatt hård. “Oftast är det tyvärr priset som
styr. Men i de fall mervärden som kvalitet, metoder, säkerhet och arbetsmiljö också räknas är
vi fortsatt extra konkurrenskraftiga”, säger My.
Delete är medlemmar Sveriges Byggindustrier,
Sanerarnas Riksförbund. Delete är certifierade
enligt ISO 9001, 14001 och 45001 och utbildar
sin personal på de områden som krävs för att
utföra arbete inom sin verksamhet.
www.delete.se

GÖTEBORGS BETONGBORRNING AB
Christer Efraimsson, som arbetar med inköp
och kalkyl på Göteborgs Betongborrning be-
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Under året har en hel del maskininvestering gjort för att föryngra maskinparken så
investerat i nya handborrmaskiner, stativ, borr
med mera. Man har också införskaffat en ny
14-tons Volvo bandgrävare.
Angående marknadssituationen är Efraimsson nöjd. “Marknaden i vårt distrikt känns mer
stabil än andra regioner och det är mycket att
räkna på. Det kommer att byggas mycket i området de närmsta åren”, säger han. Men han
tillägger att konkurrens är som vanligt stentuff. Många räknar på samma jobb. Bolaget är
ISO 9001:2015 certifierade.
www.betongborrning.com

HÅLTAGARNA BORRTEKNIK AB

LULEÅ HÅLMETODIK AB
Företaget grundades 1978 av Nils Ola Krona, Ola
Svanberg och Sven-Erik Sällström. 2005 köptes
företaget av Gunnar Boman, Bohmans Betongborrning AB. Sedan januari 2019 ägs bolaget av
Gunnar tillsammans med sonen Johannes Boman och dottern Fanny Stenberg. Luleå Hålmetodik AB har sitt kontor i Luleå. Bolaget utför
arbeten i hela Norr- och Västerbotten. 2018 hade
man en omsättning på cirka 17MSEK. Den uppskattade omsättningen för 2019 ligger på cirka
15MSEK. I dagsläget har man 15 anställda.
Några av de projekt man genomfört under
året är Vilan i Kiruna, Billerud i Kalix, SSAB i
Luleå och Smurfit Kappa i Piteå. Just nu arbetar man på bland annat By 111 i Boden, Coop på
Storheden, Kalixbron, Aurorum, Kvarteret Lejonet, Edeforsgatan-Vretvägen. “Vi har en hel del
projekt på gång med start i början på nästa år,
exempelvis åt Byggmästareföreningen, KONE
och HÖ Allbygg”, säger Gunnar Bohman.
Under året har man förnyat bilparken på
företaget, i övrigt har det inte behövts några
större investeringar.
“Just nu verkar allt rulla på i maklig takt och
vi har väldigt mycket att göra inom närmsta
framtiden, vi hoppas det fortsätter så”, tillägger Gunnar.
Företaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och BFB.
www.halmetodik.se

Bolaget grundades av Richard Danielsson och
ägs idag av Richard och sonen Peter Danielsson. Man arbetar idag över hela Mälardalen
och företagets kontor ligger i Södertälje. Man
sysselsätter 47 anställda och har en omsättning
runt 50MSEK vilket gäller både för 2018 och
2019. Större genomförda projekt under året är
Scania Byggnad 002 och Brädstapeln. Pågående
projekt är Dallas, Sthlm New och Albano. Större
bokade men ej påbörjade är exempelvis Södertälje kanal. Investering under året är främst
kontinuerliga uppdateringar av maskinparken.
Peter Danielsson som är VD i verksamheten
berättar att han upplever marknadssituationen helt OK. Orderingången är god. Vad gäller
framtiden så svarar han: “Jag ser med spänning
framåt. Men konkurrens på lika villkor är en
utmaning och samtidigt utvecklande”.
Företaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening
samt medlemmar i branschföreningen BFB.
Man fortsätter att investera i sin personal och
uppdaterar ständigt med de utbildningar som
yrket och beställare kräver. “Vi vill att alla skall
ha ett yrkesbevis”, tillägger Peter. Bolaget är
certifierat enligt BF9K.
www.haltagarna.se

AF HÄRNÖSAND BYGGRETURER AB
Bolaget grundades 1997 och ägs idag av AF
Gruppen. Företaget har kontor i Härnösand
samt Stockholm. Geografiskt arbetar över hela
Sverige men med tyngd i Stockholmsområdet
samt Norrlandskusten. Omsättningen landade
2018 på 169 miljoner och man har 50 anställda.
Exempel på genomförda projekt under året
är Uppsala Stadshus, The Brick (Ericssonhuset), kvarteret Jakob Mindre, St Görans Sjukhus med flera.

Pågående projekt sker vid Södersjukhuset,
kvarteret Polacken, Huddinge Sjukhus, Dragarbrunn, kvarteret Brandmästaren, Novumhuset, Resecentrum Sundsvall med flera.
Nicklas Klingberg, som jobbar med anbud
på företaget, säger att marknadssituationen
ser bra ut. “Vi har många nya projekt på gång”.
Han berättar att man under året dessutom har
uppdaterat sin maskinpark med nya vägg- och
golvsågar samt ett antal borriggar.
Nicklas säger som de flesta andra att orderingången är god men att det är hög prispress
på jobben.
Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier. Innehar asbestsaneringstillstånd samt
transporttillstånd. Utbildningar: Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, PCB-sanering,
Säkra lyft, Heta arbeten, Mobil arbetsplattform, Brandskydd på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärtoch lungräddning.
www.byggreturer.se

OWE LARSSON BORR AB BYTER
NAMN TILL OLB ENTREPRENAD AB
Företaget grundades 1987 av Owe Larsson.
Från 2018 tog Johan Nilsson, Eino Lyktberg,
Peter Johansson, Peter Stark, Björn Adolfsson
över. Bolagets säte ligger i Nyköping.
Det över 30 år gamla bolag arbetar geografiskt främst i området Nyköping, Katrineholm,
Trosa och Stockholm. Omsättningen 2018
hamnade på 52MSEK och man sysselsatte 36
personer.
Exempel på genomförda större projekt under året är jobb vid SSAB och NCC Sjukhuset
vilket pågår för närvarande och kommer att
fortsätta under 2019.
Man har kontinuerligt uppdaterat sin maskinpark och även investerat i en lite grävare,
Volvo EC55.
Johan Nilsson på OLB berättar att marknadssituationen ser bra ut. “Vi har inte märkt
något”, säger han. Det får vi ta som att det ser
bra ut och han tror inte på någon negativ förändring nästa år utan framtidsutsikterna vad
gäller jobb ser bra ut. Men han säger som alla
att prisbilden är pressad och man måste slåss
om jobben. På certifieringssidan har man nyligen genomgått ett tungt arbete för systematiskt arbetsmiljöarbete, HSEQ, och är godkända för att vara leverantörer till SSAB.
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AB SHC HÅLTAGNING

BETONGHÅLTAGNING NBT AB

Bolaget är en av veteranerna i branschen och
statades för mer än 35 år sedan, Tomas Fredriksson som var en av grundarna, är fortsatt
huvudägare, Osten Jonsson och Anderas Lindström är numera delägare, SHC Håltagning
har kontor både i Norrköping och Linköping.
Det huvudsakliga geografiska arbetsområdet
är Östergötland.
SHC har brutet räkenskapsår och 2018-2019
hamnade omsättningen på 95 milj. För 20192020 är målet att komma upp i samma nivå.
Företaget har 55 anställda.
Under de senaste 12 månaderna har man
haft väldigt mycket jobb på Sjukhusen i Linköping, Norrköping och Katrineholm. Generellt
är det mer ROT-jobb. Exempel på stora pågående jobb är ett större jobb på SAAB i Linköping NAF, Gränges i Finspång projekt Gripen,
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, flera projekt på Vrinnevi-sjukhuset i Norrköping och
US i Linköping.
Väntande större projekt är ett större stambytesjobb i Norrköping i kvarteret Stallet. Vad
som är signifikativt, enligt Tomas Fredriksson
är kort framförhållning.
Under året har man löpande uppdaterat
maskinparken och investerat i en Brokk 60
och en DRX 310 samt köpt flera väggsågar från
Husqvarna.
Vad gäller jobben så tycker Tomas att det
nu sker en förändring från riktigt stora jobb
till flera mindre jobb. “Vi har samma antal
folk i gång nu men på fler arbetsplatser”, säger han.
Han har svårt att bedöma hur framtiden
kommer at se ut men har en känsla av att det
kommer att bli flera kommunala uppdrag då
det inte är samma tryck hos byggarna just nu.
SHC grundades 1984 och firar hela 35 år i år.
Grattis får vi säga! “Vi klart det största håltagningsföretaget i Östergötland och ett av de tre
största i Sverige”, säger Tomas.
Bolaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BFB och Norrköping Byggmästare
förening. Man är ISO 9001, 14001 och 45001
certifierade och har fått R-licens som innebär
att man jobbar etiskt rätt, vilket i sin tur innebär att kunderna uppfattar bolaget som ärliga
och att man arbetar jämställt.
www.shchole.se

Betonghåltagning NBT AB startade 1992 av
Thomas Mickelsson som är fortsatt ägare till
bolaget. De flesta jobben görs i Stockholm men
man har även filialer i Jokkmokk och Pajala.
Under 2018 omsatte man 17MSEK och den
beräknade omsättningen för 2019 hamnar på
13MSEK.
Större genomförda projekt 2019 har varit
renoveringsarbeten i Skärholmens Centrum.
Stora pågående och kommande projekt är
arbeten vid den så kallade Getingmidjan. Getingmidjan är den kända tåglänken mitt i centrala Stockholm mellan Stockholm Central
och Stockholm Södra, som nu genomgår omfattande renovering och ombyggnad.
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Företaget har inte genomfört några större
investeringar under det senaste året.
Thomas Mickelsson upplever konjunkturen
som svag just nu och tippar på att det kommer
at vara så under ett par år till. Thomas tycker att
fördelen med att arbeta i lågkonjunktur är att då
är de som ska vara i branschen där. Många lycksökare prisar sig in i en högkonjunktur, som vi
haft de sista åren, och dessa har inte byggt upp en
buffert och då försvinner de när det blir tuffare.
“Konkurrenssituationen är helt okey då vi
har ganska dyra investeringar och det håller
borta utländska företag”, säger Thomas.
Bolaget är medlemmar i Svenska Byggindustrier, Stockholms byggmästareförening, BFB.
www.betonhaltagningnbt.se
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Exklusiv Diamond Sponsor

Åttonde upplagan av mässan på Infracity
Demolering • Håltagning • Slipning och polering av betonggolv
• Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanering •
Återvinning ...och mycket mer
Exklusiv Ruby Sponsor

Exklusiv Platinum Sponsor

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Mässan stöds av

Officiella mässtidningar

Organisatör

DEMCO

Demoleringsbranschen går fortfarande på högvarv i Sverige. Behovet av bostäder är skriande
och det verkar inte som att efterfrågan minskat
trots farhågor om en antågande lågkonjunktur.
Så länge vi lever med denna situation på byggmarknaden är risken för att en bostadsbubbla
ska spricka inte så stor, något som bådar gott
inför DEMCON 2020.
“Med det läge vi har på marknaden tror jag
att även DEMCON 2020 ligger helt rätt i tiden.
Våra entreprenörer har fortsatt mycket att göra.
Samtidigt är konkurrensen stor. Det gäller att
särskilja sig från sina konkurrenter med större

kunnande, mera effektiva maskiner och metoder
samt effektivare verktyg. Här har våra leverantörer en utmaning att fånga upp detta och DEMCON blir då en än viktigare mötesplats. Det fina
med demoleringsbranschen är att även om man
går en lågkonjunktur till mötes så brukar inte jobben ta slut. Det finns alltid ROT-jobb”, säger Jan
Hermansson som ansvarar för DEMCON.
Åttonde upplagan av DEMCON
DEMCON 2020, som hålls på Inframässan i
Bredden norr om Stockholm, arrangeras nu för
åttonde gången sedan 1998. Inriktningen är den

samma sedan starten, det vill säga att mässan
riktar in sig på den bransch som har samlingsnamnet demolering. Inom demolering ryms sektorer såsom betonghåltagning, rivning, slipning
och polering av betonggolv, återvinning av rivningsrester, sanering, stofthantering, vattenbilning med mera, sammantaget de tjänster som
våra entreprenörer erbjuder. “Under de nästan
30 år som vi arbetat med demoleringsbranschen
är det intressant att konstatera att många entreprenörer omfamnat så många flera tekniker än
vad de ursprungligen jobbat med. Att erbjuda
rivningstjänster eller slipning av betonggolv är

ON 2020
idag nästan en självklarhet om man är håltagare exempelvis. Det har hänt mycket med branschen och det är precis den här utvecklingen
mässan DEMCON kommunicerat sedan slutet
av 1990-talet”, säger Jan.

Stort intresse
Mässan DEMCON 2020 kommer att hållas den
24-25 september. Redan nu är intresset stort
och många utställare har redan bokat sina montrar. “Inför DEMCON 2020 är intresset större än
det brukar vara. Många utställare hörde av sig
redan efter semestern i år och ville boka. Leve-

rantörskartan har ju också ritats om en del sedan
förra mässan så det ska bli intressant att se hur
DEMCON 2020 kommer att se ut”, säger Jan
Hermansson.
Nästa år kommer det heller inte att bli så
mässtätt i september som varit fallet under tidigare år. DEMCON 2020 störs inte av någon
annan mässa då den ligger i slutet av september.
Det kommer att bli två intensiva mässdagar
på InfraCity med en inomhusdel och en utomhusdel som vanligt. På kvällen den 24 september arrangeras som vanligt demoleringsbranschens egen branschfest “DEMCON-kalaset”. I

samband med det koras också vinnarna av Det
Svenska Demoleringspriset. Nomineringsprocessen har redan dragit igång för fullt och de
som önskar nominera tillverkare och entreprenörer ombeds att skicka in nomineringshandlingar
som finns att ladda ner på sidan www.professionelldemolering.se/demoleringspriset.
“Det är alltid lika kul att börja förbereda för ett
nytt DEMCON-event och vi drar alltid igång cirka
ett år innan mässan så nu är det hög tid. Inom
kort kommer mässans nya hemsida att vara aktiv
så att det går att gå in och boka monter direkt på
hemsidan”, avslutar Jan Hermansson.

Då är det åter igen dags att börja fundera i banor att nominera
landets bästa företag inom demolering, betonghåltagning, slipning
och polering av betonggolv, sanering och återvinning. Nu släpps
anmälningshandlingarna till branschtävlingen. Det Svenska Demoleringspriset sjösattes för första gången 2012 och arrangeras nu för
femte gången. Priset delas ut av tidningen Professionell Demolering
i samarbete med Branschföreningen för Byggnadsberedning, det vill
säga före detta Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna. Vinnarna av Det Svenska Demoleringspriset 2020
kommer som vanligt att koras på DEMCON-kalaset som hålls på
kvällen torsdagen den 24 september, 2020, efter första mässadagen
av DEMCON 2020 på InfraCity i Stockholm.

3. Årets saneringsentreprenör
4. Årets rivningsprojekt
5. Årets håltagningsprojekt
6. Årets saneringsprojekt
7. Säkerhets- och arbetsmiljöpriset
8. Recycling- och miljöpriset
9. Det Svenska Vattenbilningspriset
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
12. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”

Skaffa anmälningshandlingar
För att rekvirera anmälningshandlingar till priset går de antingen att
ladda ned direkt från tidningen Professionell Demolerings hemsida på
länken www.pdworld.com/demoleringspriset eller beställas från SCOP
AB på telefon 08-585 700 46. Missa inte möjligheten att nominera ditt
företag till Det Svenska Demoleringspriset 2020.
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Nominera ditt företag
Men innan dess drar nomineringsprocessen igång och alla professionella aktörer inom branschen som bär det samlade namnet demoleringssektorn är välkomna att sända in sina nomineringsförslag. Kom
ihåg att ett företag kan nominera sig själv och ingen anna behöver
göra det för dig. Det viktigaste är att du tydligt beskriver varför du
tycker att just ditt företag skall nomineras. Naturligtvis kan man också nominera något företag som man tycker förtjänar att vinna priset
inom någon kategori.

Och Det Svenska Demoleringsprisets kategorier är följande:
1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör

Prisets jury
De bidrag som skickas in för att nomineras kommer att, i vanlig ordning,
granskas av prisets jury. Juryn består 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, Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs
diamantverktygs- och håltagningssektion, Lars Sandström, ordförande
i Branschorganisationen för Byggnadsberedning, Micael Appelgren,
chefredaktör för branschorganisationen Maskinentreprenörernas magasin ME-tidningen samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen
Professionell Demolering.
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• Hydraulisk bladjustering i såväl höjd, som angreppsvinkel
• I det närmsta underhållsfri, tack vare hydraulisk drivning
• Mycket tyst drivning, utan avgaser och vibrationer
• Stort urval blad och mejslar för alla uppgifter
• River upp till drygt 300 m2/h
• Batteritid 8-10 timmar

RENT
UT
SAGT
LIVSVIKTIGT!
Sila luften du andas. Robusta, effektiva och driftsäkra luftrenare
som är tillverkade i Sverige. Bäst i test!*

DELFIN - ROBUSTA DAMMSUGARE
Industridammsugare från Italien

Torrsugar med stor filterarea och H14-filter och brett urval av våtsugar.

*Sila 600A2 fick bäst i test enligt Byggnadsarbetaren Nr 2, 2017
wwww.drome.se

Växtorpsvägen 6
514 61 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46
info@drome.se

Engelbrekts Väg 9
191 62 Sollentuna
Tel: 0737-28 05 71
stefan@drome.se

SENNEBOGEN 895E
Planen var att presentera materialhanteraren 895E
på mässan Bauma, men på grund av sin storlek, med
en räckvidd på upp till 40 m och en arbetsvikt på 420
ton, valde man istället att visa upp den på Sennebogens fabriker i Straubing. Nya 895E är en maskin
för världens största hamnar. Med sin räckvidd och
prestanda är lämpad för alla materialhanteringsuppgifter i en hamn. 895E är utrustad med Sennebogens
Green Hybrid Systemet, som enligt Sennebogen ger
god effekt och energibesparingar på upp till 30 %.
Med Sennebogens traditionella modulsystem anpassas maskinen för kunden. Nya 895E finns i totalt
fyra räckvidder, från 28 till 40 m. Två varianter av
dieselmotorer (563 kW och 570 kW), samt en med
elektrisk motor på 500 kW är tillgängliga. Tre versioner av undervagnar finns som standard: hjulgående
med 14 hjul, larvgående, samt en gantrymodell.
Stor uppmärksamhet har lagts på att maskinen ska
vara underhållsvänlig och en bekväm och säker arbets-

plats. Materialhanteraren ger operatören en känsla av
rymlighet i Portcab-hytten. Från hytten som kan höjas och sänkas till en ögonhöjd från 11 meter och ända
upp till 22 meter, har föraren hela tiden god sikt över
arbetsområdet. Dessutom finns räcken på alla plattformar och trappor för enkel och trygg tillgänglighet. OP
System är Sennebogens generalagent i Sverige.

Nya diamantkapklingor från Carat nu med X-lock-fäste
Carats nya diamantkapklingor passar vinkelslipar med
X-lockfäste samt de flesta vinkelslipar med standardfäste. X-lockfästet erbjuder enklare montering med
sin snabba fastsättning med ett klick. Klingorna är bl

a lämpade för våt- och torrkapning i betong, kakel,
klinkers och mursten och finns för olika material. Modellen CUXLOCK125 har ett universalanvändningsområde för medelhårda och hårda material. Den andra
modellen CCXLOCK125 är för betong. CTXLOCK125
är lämpad för kakel och klinkers och CAXLOCK125 är
lämpad för mursten. Samtliga har dimensionerna 125
x 22,23 och ett max varvtal 12250. Carats diamankapklingor finns bl a hos BIG-Gruppen.

DUSTCONTROL LANSERAR
TROMB EDITION 2019
Nu lanserar Dustcontrol sin Tromb Edition 2019
och utökar samtidigt Tromb-familjen med DCF
Tromb Föravskiljare och DC Tromb Twin.
DC Tromb Edition 2019 har bland annat fått ett robustare chassi, förenklat filterbyte, förvaringslåda med
lock, förbättrad kabelupphängning och ett motorpaket
som går enkelt att byta vid service. Som alltid är filtersystemen i Dustcontrols stoftavskiljare byggda för att

uppfylla H-klassificering. Dustcontrol fokuserar på att
uppfylla moderna säkerhetskrav och en ergonomisk
och flexibel design. Alla enheter kan t ex utrustas med
plastsäck (C), longopac (L) eller tunna (A).
DC Tromb Twin är dessutom delbar. Stoftavskiljaren (DC Tromb) och föravskiljaren (DCF Tromb)
kan lätt kopplas loss för en enklare transport eller
för att användas som separata enheter.

Tyrolit släpper ny kap- och fasningsskiva
Den nya kap- och fasningsskivan
DCCI*** Combi har i första hand
tagits fram för bearbetning av plaströr. Den galvaniserade skärkanten
och den diamantbelagda fasanordningen möjliggör en jämn och
ren kapning med samtidig fasning.

Skärdjupsmätaren ger dessutom extra hjälp. Skivan erbjuder hög skärhastighet, rena snitt utan grader tack
vare avancerad diamantplätering och
kapning och fasning i ett skär (vilket
betyder att efterbearbetning inte är
nödvändigt).
4-2019 • Branschtidningen Professionell Demolering
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DELETE

rev Storbron
i Sundsvall

Rivningsentreprenören Delete plockade tidigare i år ner en bro i Sundsvall. Bron som ligger
mitt i centrala Sundsvall och kallas Storbron
byggdes 1937. Bron var en så kallad kontinuerlig balkbro byggd i tre spann. Samtliga stöd var
grundlagda med träpålar. Brons längd mätte
48 meter och broytan var 765 kvm. Spännvidderna var 11,7+27,5+8,7 meter. Då bron låg mitt
i stan dirigerades trafiken om under rivningen via en tillfällig brokonstruktion. Det man
gjorde först innan rivningen startade var att
låsa brolagren så att bron inte kunde röra sig
under rivningen. Man gjorde också en tillfällig
stålkonstruktion under brobanan som stöd för
Deletes 160 ton tunga kran. Själva rivningen

eller demonteringen av bron skedde genom
att man sågade upp bron i hanterbara bitar på
vardera 25 till 35 ton. Totalt demonterades 900
ton. Betongblocken lyftes bort och transporterades vidare till en godkänd mottagare för
återvinning. Själva demonteringen sköttes av
tre håltagare med vajer-, vägg- och golvsågar
samt kärnborrsystem. Brons landfästen revs

MB Crusher introducerar
ny generation siktskopor
MB Crusher, skaparna av världens första patenterade multifunktionella käftkross, har lanserat MB-HDS, en ny serie siktskopor.
Diego Azzolin, productionschef MB Crusher,
presenterade deras nya generation siktskopor
på Bauma tidigare i år. “Den nya MB-HDSserien har utformats för att vara ett riktigt
’wild card’: den kan anpassa sig till en rad olika
arbetsmiljöer och kan arbeta med olika typer
av material med enastående enkelhet och hastighet, utan att man behöver en specialist eller
någon speciell utbildning.”
En nyhet med MB-HDS-siktskopan är dess
förmåga att anpassa sig till olika typer av ar-
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beten och material. Det är en lösning för de
som behöver hantera olika sorters avfall som
snabbt ska göras om till återvinningsbart och
vinstgivande material. MB-HDS är tillgänglig
i fyra modeller som lämpar sig för flera olika
typer av material och som (liksom alla MB
Crusher-maskiner) kan installeras på grävare
och lastare (5-35 t) för att underlätta framkomligheten och rörligheten på arbetsplatser,
områden med stora rörledningar, städer eller
lantbruksområden.
Bytet av rotationsskopan kan utföras varsomhelst eftersom att den nya serien har ett
centraliserat smörjsystem med alla underhålls-
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med hjälp av hydraulhammare och betongkrossar. Brons kantbalkar kapades upp i delar
med väggsågar. Alla rester och stänk under
själva sågningen fångades upp av under bron
hängade uppsamlingskar så att inget betongslam hamnade i vattendraget under bron. Beställare av jobbet var Sundsvalls kommun.
www.delete.se

verktyg lokaliserade i ett fack på siktskopan.
Ett automatiserat, stötdämpande hydrauliskt
system minskar urladdningen så att motorn,
transmissionsdelarna och maskinbommen
inte skadas. ”Jag skulle vilja avsluta med att
säga att den nya generationen av MB-HDSsiktskopor helt uppfyller vår avsikt”, säger
Diego Azzolin. “Vi önskar alla MB Crushers
kunder, för år 2020 och framåt, att bli kvitt alla
hinder och göra om dem till ett konkurrenskraftigt övertag.”
Sedan 2001 har italienska familjeföretaget
MB Crusher erbjudit den största produktlinjen av patenterade krosskopor i hela världen.
MB Crusher erbjuder skopor för grävare, kompaktlastare och grävlastare i alla storlekar. Företaget ligger i Fara Vicentino på randen till
Dolomiterna, där tillverkningens alla faser tas
om hand, från research och utveckling till produktion och försäljning.

Konepeikko Oy satsar
än en gång på Dynaset
Konepeikko Oy har i flera år använt sig av
Dynaset HMG Pro hydrauliska magnetgeneratorer för jobb runtom i Finland. Nu
införskaffar de ytterligare en HMG Promagnet 6 kW.
Rörlighet är en nyckelfaktor inom samlande och återvinning. För närvarande har
finska Konepeikko Oy tre lastbilar och två
materialhanterare utrustade med HMG
Pro, som konverterar hydraulkraften i maskinerna till magnetkraft. Beslutet att satsa
på ytterligare en HMG Pro-magnet beror
bland annat på att magneten kan installeras i lastbilarnas verktygslåda och således
ta lite plats. Med en avmagnetiseringstid
på 0,8 sekunder och en robust konstruktion erbjuder den kompakta HMG Pro ett
snabbt och effektivt arbetsflöde.

NYA ELHYBRIDER FRÅN RUBBLE MASTER
Rubble Master introducerar en ny el-hybridkross och ett nytt el-hybrid-sorteringsverk. De
två nya innovationerna ingår i RM GO! Next,
en lösning för smidig kommunikation maskin
till maskin och människa till maskin.
Rubble Master introducerar RM GO! Next,
som möjliggör trådlös kommunikation mellan
sorteringsverk och kross. När krossens utmatningsband startas, så startas sorteringsverket
automatiskt. Om blockeringar eller fel uppstår
stannar sorteringsverket.
Med RM GO! Next kan kross och sorteringsverk kommunicera med operatören direkt med hjälp av ljussignaler eller via appen
RM GO! Smart. Operatören behöver inte röra
sig i maskinernas riskområde utan övervakar
arbetsflödet från sin hytt i grävmaskinen.
LED-lampor i tre färger (grön, gul och röd)
visar maskinens aktuella status. I huvudsak
skiljer dessa maskinkommunikationslampor

mellan drift, service och varning och är standardfunktioner på RM 120GO! Next och RM
MSC8500e. Appen RM GO! Smart ger livedata om maskinen, dagliga rapporter och, i
händelse av problem, instruktioner för att avhjälpa felet direkt, vilket underlättar service
och underhåll.
Med den nya 120GO! Hybrid kombinerar
Rubble Master fördelarna med dieseldrift och
elektrisk drift. Den har integrerad hybriddrivning och ger flexibilitet i val av drivenhet, maximal rörlighet, tystare gång, lägre utsläppsvärden,
högre prestanda samt steglös rotorhastighet,
utan att öka maskinens storlek. RM 120GO! förblir kompakt även om basramen ändrats något
för att ge plats för elmotorn. Krossens vikt ökar
med mindre än 2 %. RM 120GO! Hybrid har en
mer kraftfull generator och 50 % större dieseltank än sin föregångare. I Sverige är OP System
generalagent även för Sennebogen.

Destroy RC en av våra svenska rivningsentreprenörer
I PD 3 varje år publicerar Professionell Demolering fakta om
de senaste tolv månaderna för den svenska rivningsbranschen. Eftersom att vi tyvärr inte hade möjlighet att inkludera företaget Destroy RC, presenterar vi dem istället i detta
nummer.
Lännabaserade Destroy RC AB erbjuder alla
tjänster inom rivning, sanering, håltagning
och containertjänster med kran. Företaget
grundades 1995, har 65 anställda och omsätter
70 miljoner kr. Företaget har på senare tid investerat i en lastväxlare och två grävmaskiner.
Maskinmässigt har de en mindre rivare och ca
2000 maskiner noterade i anläggningstillgångar, samt lastväxlare, grävmaskiner, bilningsrobotar, bobcats, hjullastare mm. I dagsläget är
den huvudsakliga kunden byggföretag.
På frågan om hur marknadsläget ser ut just
nu, svarar Tony Stigmanslid, affärschef och personalansvarig Destroy RC: “Branschen verkar ha
’satt sig’ efter alla sammanslagningar och företagsförvärv. Vi ser att projektstarter minskar med
en efterföljande byggstartsminskning som logisk

följd! Vi tror att industriverksamhet kommer att
öka inom den närmaste tolvmånadersperioden.
Vi människor måste ju bo och flyttar det in mer
människor till städerna bör husdelen öka när
värsta ’lånepaniken’ lagt sig. Om USA kan hantera Trump och hans irrfärder ska väl vi i Sverige
kunna hantera bostadsproblematiken!”
Destroy RC har genomgått samtliga för
uppgiften gällande yrkesutbildningar och är
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. De har även
ett affärssystem som är jämförbart med gängse
certifieringssystem. De är medlemmar i både
BI och Stockholms Byggmästareförening. De
planerar att utöka sin verksamhet, men vill i
nuläget avvakta med ytterligare information.
www.destroyer.se
4-2019 • Branschtidningen Professionell Demolering
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“Vi hyr ut de tunga entreprenadmaskinerna och redskap
oavsett projektets storlek eller komplexitet”, säger
Anders Hedlöf som är VD för Arema Rental i Roserberg
utanför Stockholm.

arema
DET TUNGA ARTILLERIETS MASKINUTHYRARE
I

Sverige finns i runda slängar 350 maskinuthyrare. Sortimentet varierar till viss del
från uthyrare till uthyrare. De flesta har
ett ganska brett sortiment av lättare byggmaskiner, ställningar med mera. Medan
andra specialiserat sig på bodar, minigrävare,
kompaktlastare eller olika typer av liftar. Sedan finns ett mindre antal uthyrare som fullt
ut satsar på uthyrning av tunga entreprenadmaskiner. En av de större är Arema Rental i
Rosersberg norr om Stockholm.
“Våra kunder skiljer sig lite från den traditionella hyrestagaren. Våra förfrågningar
är ofta mer komplexa och det är heller inga
dussinmaskiner som efterfrågas. Det handlar
många gånger om specialutrustade tunga maskiner. Att lösa dessa utmaningar för kundens
bästa har blivit vår specialitet”, säger Anders
Hedlöf, VD på Arema när PD träffar honom.

TUNGA ENTREPRENADMASKINER
KRÄVER SPECIALKOMPETENS
Att vara maskinuthyrare är rent generellt en
mycket kapitalkrävande verksamhet och än
mer krävande är det om det handlar om tunga
anläggningsmaskiner. Arema har idag en om-

Komplexa maskinapplikationer kräver mer av operatören. Därför
satsar många entreprenörer på att öka kunskaperna hos operatören och istället hyra tunga maskiner och verktyg. På så vis ökar
man sin flexibilitet och effektivitet. Arema Rental är uthyraren som
har de tunga maskinerna och verktygen.

fattande egen maskinpark. När inte den räcker
till har man ett stort nätverk av kontakter att
ösa ur. “Vi brukar inte misslyckas med att vaska fram den rätta maskinen för kunden. Som
oftast är det dessutom bråttom. Men vi löser
det”, säger Anders.
Att arbeta med uthyrning av tunga maskiner kräver dessutom en lång teknisk erfarenhet av maskiner och verktyg i olika specialapplikationer. Arema har tre duktiga säljare
som hela tiden är ute hos kund och diskuterar den rätta produktkombinationen, just för
dem eller deras projekt. “De flesta av våra uthyrningskontrakt görs ute hos kund eller på
själva arbetsplatsen så vi kan se vilka behov
entreprenören har”, säger Anders. Arema har
också en stark service- och eftermarknadsavdelning med egna tekniker som har specialkompetens inom att serva och reparera tunga

anläggningsmaskiner och de verktyg de arbetar med.
“Ett bra exempel på det är att vi nu börjat
hyra ut mobila sorteringsverk av märket Keestrack. Det är ytterst få rena maskinuthyrare i
Sverige som sysslar med uthyrning av sorte-

Arema Rental har en egen maskinpark på 80
tunga och 40 lätta och medeltunga maskiner
samt ett stort externt maskinnätverk.
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Anders Hedlöf har en gedigen maskinteknisk
bakgrund och har under många år arbetat för
Pon Equipment och därefter EMS och Liftway
innan han blev VD och delägare i Arema Rental.

De tunga hydrauliska verktygen kommer
främst från finska Robi som i Sverige säljs av
företaget Entrack.

ringsverk. Här krävs stort kunnande om hur
man handhar ett sorteringsverk för att det
ska ge största möjliga avkastning och även att
kunna förklara varför entreprenören ska hyra
istället för att köpa”, säger Anders.
Utvecklingen bland de entreprenörer som
arbetar med tunga anläggningsmaskiner, ofta
företag med specialinriktningar, går stadigt
mot att man allt mer satsar på de så kallade
mjuka värdena. Det vill säga att utbilda sin
personal och ge personalen spetskompetens i
handhavande och sedan hyra in delar av maskinparken. På det viset kan entreprenören
i fråga alltid jobba med i princip det senaste
i maskinväg och blir på så vis mera effektiv
gentemot sina kunder. “Arema förnyar sin
maskinpark kontinuerligt eller så hyr vi in bra
maskiner externt och kan alltid erbjuda det
bästa gentemot våra hyrestagare. Som entreprenör är det tufft att byta ut maskinparken
regelbundet, exempelvis om det handlar om
mobila sorterverk, hjullastare, bandgrävare
och liknande”, säger Anders.

2014 bytte verksamheten namn till Arema
Rental, för att tydliggöra och stärka sitt varumärke som Sveriges främsta uthyrare av tunga
maskiner.
“Under många år hade vi tre verksamhetsområden, uthyrning, försäljning och extern reparationsservice men under 2015 så började vi
konsolidera verksamheten och sätta allt fokus
på uthyrningen, detta medförde att vi blev en
klart bättre uthyrare och vi förbättrade både vår
lönsamhet och effektivitet, berättar Anders. Uthyrningen är idag den klart dominerande verksamheten inom bolaget och motsvarar cirka 90
procent av verksamheten. De övriga 10 procenten avser service- och reparationstjänster samt
en del handel med maskiner och utrustning.
Man har dessutom ett helägt dotterbolag, Boman Johansson AB, som fullt ut arbetar med
handel av maskiner och tillbehör.
Företagets kunder är allt ifrån så kallade
enmaskinsägare till stora multinationella byggoch anläggningsentreprenörer. Huvudparten
av kunderna är medelstora bolag. Arema jobbar också mycket med mera nischad entreprenadverksamhet såsom exempelvis rivnings-,
sanerings- och återvinningsentreprenörer.
Dessa kundgrupper har tydligt uttalade krav på
hur den utrustning man hyr ska se ut. Det kan
vara rivningsutrustade grävmaskiner på band
försedda med hydrauliska pulveriserare, be-

AREMA LÖSER
MASKIN- OCH VERKTYGSBEHOVET
Anders Hedlöf har en gedigen erfarenhet från
maskinbranschen. Han har en maskinteknisk
bakgrund och arbetade i många år för Engson
Maskin som sedermera blev Pon Equipment.
Han slutade hos Pon 2007 och arbetade sedan
för EMS mellan åren 2007 och 2010. Anders
startade sedan upp företaget Liftway, som sålde Manitou i Sverige och var verksam där som
VD till och med 2013. Men därefter klev han
på tåget med Arema och gick in som delägare i
bolaget tillsammans med Michael Haddleton,
och Anders Boman. Arema grundades redan
2001 av Roland Kahlson och Bengt Nordström.
Inledningsvis så var verksamheten i en
mycket blygsam skala och bedrevs då i tätt
samarbete med ABT, idag en stor aktör inom
schakt, transport och återvinning, och Kragsta
Maskintjänst. Bolaget hette från början
Kragsta Maskinuthyrning vilket 2006 byttes
till ABT Rental och vid den tiden började även
företaget växa ordentligt och affärsstrategin
med att fokusera på tyngre maskiner började
ta sin form.
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tongsaxar, riv- och sorteringskopor, krosskopor
eller hydraulhammare. Den här typen av kunder har ofta en hel del egen utrustning men behöver ofta ökad flexibilitet och då vänder man
sig till Arema. “Exempelvis rivningsbranschen
är en väldigt kapitalkrävande bransch. Uppdragen varierar oerhört mycket i storlek och svårighetsgrad. Som entreprenör är det svårt att täcka
behoven med den egna utrustningen. Genom
att hyra av oss kan de hålla en mycket hög flexibilitet”, berättar Anders.
Ett bra exempel är Aremas nya satsning på
mobila sorteringsverk av märket Keestrack från
Fredheims Maskin. Sortering av jord, byggmaterial och rivningsrester har blivit allt vanligare
bland exempelvis rivningsentreprenörer. För
många entreprenörer är det för dyrt att ha ett
mobilt sorteringsverk stående då beläggningen
varierar i jämförelse med en grävmaskin. Ett bra
alternativ är då att hyra in när den behövs.

80 TUNGA OCH 40
LÄTTA MASKINER I SORTIMENTET
Arema är rikstäckande i sin verksamhet men
Stockholm och Mälardalen är den största
marknaden. Anders berättar att Göteborgsområdet börjar bli extra intressant då det händer en hel del på den sidan landet. Man räknar
med att komma upp i en omsättning runt 45
Mkr i år och man sysselsätter 10 man. Idag består den egna maskinparken av hjul- och bandgrävare från 1,5 ton upp till 40 ton. Man har
hjullastare från 3,4 ton upp till 27 ton och teleskoplastare med lyfthöjder från 4 till 25 meter. Man hyr också ut dumprar och vältar från
2,5 till 26 ton samt bandschaktare, minigrävare och bomliftar. Om man räknar enheter
så har man omkring 80 tunga maskiner och
40 lite lättare maskiner i bolaget. Arema har
också ett brett sortiment av redskap till sina
maskiner såsom exempelvis hydraulhammare
från 300 kg till 2,5 ton, kombinationssaxar,
rivnings- och sorteringsgripar, krossgripar,
skopor, krosskopor, pulveriserare, fräsar med
mera som passar maskiner från 4-40 ton. På
maskinsidan arbetar man främst med maski-

I genomsnitt byter Arema ut sina maskiner inom tre år berättar Anders Hedlöf.
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Arema har nyligen börjat hyra ut mobila sorteringsverk av
märket Keestrack som säljs av Fredheim Maskin.

ner från Volvo, Caterpillar, Komatsu, Hamm,
Bomag och Takeuchi. Verktygen kommer till
stor del från finska Robi och MB Crusher från
Italien via återförsäljaren Entrack. Man köper
också en del från SMC. Snittåldern på Arema’s
maskiner och verktyg är ungefär tre år så man
har en ganska hög omsättning på produkter vilket också borgar för att kunderna hyr
i princip det senaste. På frågan hur lång den
genomsnittliga hyrestiden är för en maskin
eller ett verktyg svarar Anders att det kan variera en hel del. Här är det projektet som styr
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helt och hållet. “Det kanske kan handla om
en vält som hyrs ut för en dag eller hjullastare
som är uthyrda i flera år. Den genomsnittliga
hyrestiden skulle jag dock tro ligger någonstans mellan en till en och en halv månad”,
säger Anders.

NY MJUKVARA FÖR
UTHYRNING AV TUNGA MASKINER
Aremas egna maskinpark räcker dock sällan
för att täcka behoven från kunderna. Därför
består en stor del av verksamheten av att man
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hyr in maskiner från sina kunder. “Vi hyr löpande in otroligt mycket maskiner. Vi har ett
stort nätverk av kontakter vi vänder oss till.
Det är maskinentreprenörer eller maskinsäljande bolag.
För att öka tillgängligheten på maskiner
för kunderna har Arema tillsammans med en
startup arbetat fram ett eget digitalt maskinförmedlingssystem. Man är nu i slutfasen av
utvecklingen och hoppas kunna lansera systemet under våren 2020. Anders berättar att
det finns omkring 20 000 till 30 000 maskiner
runt om i landet idag. Hälften av dessa står ute
hos entreprenörerna och rent bokstavligen står
många maskiner stilla under olika perioder då
de inte används. Den nya maskinförmedlingsappen från Arema kommer att hjälpa till att
hitta dessa maskiner så att de kan hyras ut. “Jag
tror att många maskinentreprenörer skulle vara
intresserade att få extra hyresintäkter på sina
maskiner. Vårt nya program kommer att göra
alla glada, de som behöver en maskin snabbt,
den som äger maskinen som hyrs ut och vi som
förmedlar. Det här digitala maskinuthyrningssystemet kommer att radikalt öka tillgängligheten och öka effektiviteten”, avslutar Anders.
www.arema.se
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Rivning av kontorshus i Ålesund
I norska Ålesund revs ett 24 m högt kontorshus för att ge plats till Pir,
Ålesunds första så kallade coworking space.

P

å uppdrag av Idungården AS, fick AF
Decom i uppgift att riva byggnaden
som även hyste affärslokaler på grundplan. Idungården är också utvecklare
av det nya Pir-projektet på tomten, ett
nytt innovationscentrum, en kreativ mötesplats och Ålesunds första så kallade coworking
space.
“Vi startade invändig sanering och rivning
av lättare konstruktioner i januari och avslutade dessa arbeten i februari 2019”, berättar
Kenneth Eikrem, projektledare AF Decom.
”Ursprungligen skulle bygget renoveras men
byggherren valde att riva hela byggnaden efter
en kort tid. Efter en lång ansökansprocess fick
vi rivningstillstånd i slutet av juni och mobiliserade maskiner och utrustning i början av
juli. Rivningsarbetet avslutades i mitten av
augusti.”
Totalt var det 12 personer som arbetade i
saneringsfasen och fem personer i maskinrivningsfasen. På arbetet användes en Volvo
EC 480 med 28 m rivningsbom tillsammans
med en Cat Mp 30/Mp 324 betongpulveriserare samt hydraulhammare, riv- och sorteringsgrip och diverse skopor. Dessutom användes en Liebherr R 936 med Cat riv- och
sorteringsgrip. Alla rivmassor levererades till
en godkänd mottagare. Tyngre rivmassor
såsom betong och mursten återvändes som

fyllmassor. En intilliggande bensinmack som
stod vägg i vägg med det rivna kontorshuset
förblev liksom planerat helt oskadd efter den
framgångsrika demoleringen. Under projektets gång hjälpte Ramudden vid behov till
med trafikdirigering.
“Projektet genomfördes mitt i Ålesund
centrum med stadens mest trafikerade väg
på den södra sidan”, säger Kenneth Eikrem.
”Tyngre rivning genomfördes också under den
livligaste tiden på året där förutom mycket
trafik också fanns ett stort antal turister från
kryssningsbåtarna som låg
till kajen ca 300 m från rivningsplatsen. Det utfördes
utan skador på personal eller utrustning och utan ett
enda klagomål från grannar eller andra i staden. Det
närmaste grannkontoret uttryckte stor entusiasm över
att kunna sitta på ’första
parkett’ och följa hela processen.”
AF Decom, som ingår i
AF Gruppen, består av en
rikstäckande och mobil organisation som fokuserar
på säkerhet och bevarande
av den yttre miljön. Genom

lokal spetskompetens vill AF Decom erbjuda
lösningar som möter kundernas miljökrav.
AF är Europas största entreprenör inom
rivning och miljösanering av bygg och konstruktioner. AF Decom är en totalleverantör
som bland annat erbjuder sanering, rivning,
planläggning, miljösaneringsrapporter, avfallsplaner, riskanalyser och avfallshantering. Centrala rivningsprojekt genom tiderna
har bland annat varit Skjeggestadsbron, det
strandade skeppsvraket Murmansk och Gamla Bjølvo kraftverk.
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DEMTECH INDIA 2019
BLEV EN SUCCÉ!
Indiens första konferens för rivning, återvinning och sanering
hölls den 13 november på Hotel Sahara Star i Mumbai. Resultatet av evenemanget kan sammanfattas med två ord: En succé!

T

idningen Professionell Demolerings internationella systertidning PDi Magazine, och dess redaktör Jan Hermansson,
har under det senaste halvåret haft förmånen att vara del av ett väldigt intressant projekt i Indien. Man har nämligen varit
medarrangör av Indiens första rivnings-, sanerings- och återvinningskonferens kallad Demtech India. Man har också varit med att bildat
Indiens första nationella branschförening för
rivare, håltagare, sanerare och återvinningsentreprenörer, IDA – Demolition Association.

RISKABELT PROJEKT
“Iniativtagaren till det här är Mohan Ramanathan som jag känner sedan länge. Mohan
driver företaget ACT i Chennai, Indien och har
jobbat med rivning, håltagning, sanering och
återvinning under många år tillbaka. Mohan
frågade om vi var intresserade att vara med
och arrangera en konferens i Indien och det
var vi”, säger Jan Hermansson.
“Dels har vi ganska mycket erfarenhet från
den här typen av event genom Demotech och
Demcon samt att PDi Magazine utgör en viktig
kanal för att marknadsföra eventet”, tillägger Jan.
Efter att man kommit överens om samarbetet började ett intensivt arbete med planering och marknadsföringskampanjer med flera
online-möten, många e-postmeddelanden och
WhatsApp-konferenser. Det Chennai-baserade event- och mediaföretaget, Livewire Media,
anlitades för att hjälpa till med planering och
praktiska åtgärder. "Vi hade ungefär sex månader på oss att hitta sponsringsföretag, utarbeta
en intressant konferensagenda med talare som
båda kunde presentera den aktuella situationen på byggmarknaden i Indien och vad som
kan förväntas under de kommande fem till tio
åren", säger Mohan Ramanathan.

zine och Ramanathan många spontana och positivt svar från både indiska entreprenörer och
från många tillverkare som var intresserade att
sponsra eventet. Volvo Indien önskade att vara
huvudsponsor. Epiroc, Hilti, Brokk, Aquajet
Systems och Sennebogen anmälde sig som Associate Sponsors och Husqvarna, Edifice, Pentruder, Shearcore, Kemroc, Kobelco och Tyrolit
som Affiliate Sponsors. “Som medarrangör vill
jag uttrycka min tacksamhet till dessa företag
för att de trodde på hela ideen och ville sponsra
evenemanget”, säger Jan Hermansson. Förutom
de 13 sponsorerna ville ytterligare tio företag
delta med små informationsmontrar. Dessa företag var Trevi Benne, Rotar, Demarec, Schwing
Stetter, Hydrotec, Philtec E&C PTE ltd, SDT
Sanwa, Indo-Spark, Terex och Wirtgen Group.
Med ett bra startfält av sponsorer och utställare på plats återstod att skapa ett ordentligt intresse bland indiska entreprenörer att
verkligen besöka konferensen. Under sommarmånaderna och en bit in på hösten hade
mycket få deltagare anmält sig. Ramanathan
var dock aldrig orolig. “Här i Indien har man
inte så lång framförhållning. Ofta bestämmer
man sig ganska sent vad gäller den här typen
av konferenser”, säger han. Men när byrån Li-

STARKT STÖD FRÅN SPONSORERNA
Nästan omedelbart efter att nyheten om Demtech och IDA lanserades fick både PDi Maga-
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vewire drog igång sina kampanjer på de sociala
medierna Facebook, Instagram och LinkedIn
hände något. Anmälningarna från olika entreprenörer började strömma in under de sista
veckorna innan konferensen och dagen innan
konferensdagen den 13 november hade över
260 personer anmält sig. På själva konferensdagen tillkom ytterligare personer och deltagarsiffran landade på över 300 personer totalt.

INFORMATIONSRIK KONFERENSDAG
Dagen före evenemanget hade IDA sitt första
möte där alla delegater samlades. Det beslu-

tades att tack vare det stora antalet anmälda
kommer Demtech att arrangeras även 2020.
Men nästa år kommer ett fullständigt utställningsområde att inrättas med plats för live-demonstrationer. Det beslutades att konferensen
kommer att äga rum i Bangalore i november
2020. IDAs styrelse som fattade beslutet består av åtta medlemmar vilka är: Mohan Ramanathan, ACT, Advanced Construction
Technologies Pvt. Ltd, Jogar Chedda, partner
Edifice, Shiram D. Matte, chef för Matte &
Associates, Akhil Jain, Jain Engineers & Consultants, Fazrulla Basha, chef Abcon Concrete
Surgeons Pvt. Ltd., Mohanraj, direktör Rapid
Cutting Technologies India Pvt. Ltd., Kannan
Paulthurai, direktör P. K. Cutting Tech Pvt. Ltd
och Piyush Gandhi, chef Genesis Engineering.
Konferenciär för Demtech 2019 var Lipi
Goyal, en välkänd indisk konferenciär, modell
och skådespelare. Demtech öppnades formellt
av evenemangets speciella gäst, Usha Batra från
den indiska regeringen, som klippte bandet
och höll ett invigningstal. De dryga 300 konferensdeltagarna välkomnades sedan av Mohan
Ramanathan och PDis Jan Hermansson. Den
indiska ministern för väg & transporter, Nitin
Gadkari skickade också sina lyckönskningar för
evenemanget genom en videoinspelning.
Konferensen fortsatte sedan med Dr Gaurac
Bhatiani som talade under rubriken: "Indisk

byggnadsekonomi, idag och i framtiden". Bhatiani förklarade orsakerna till den ekonomiska
situationen just nu och gav en prognos för
följande fem till tio år. Andra talare var Dr.
Shailesh Agrawal, verkställande direktör för
regeringsbyrån BMPTC, Dr. Vimal Kumar, generalsekreterare C-FARM och Dr. K.N. Sathyanarayanan, chef för IIT Thirupathi.
Ett antal intressanta fallstudier inom rivnings- och återvinningssektorn presenterades
också. Uttkarsh Mehta, partner i företaget
Edifice, gjorde en presentation om den avancerade nedmonteringen av MG Sethu-bron,
medan Sunilkumar Vishwakarma, chef för
planeringen av Tata Projects Mumbai, gjorde
en presentation om att göra tvärpassager i
Mumbai Metro. Youssef Hallak, chef för det
rumänska rivningsföretaget LT Diamond Cut-

ting, beskrev ett rivningsprojekt vid ett kärnkraftverk i Rumänien.
De nästan 300 deltagarna lyssnade också på
presentationer från sponsorer och tillverkare.
Prashant Bharadwaj, president för Volvo CE
India, förklarade fördelarna med att använda
maskiner och utrustning från Volvo. Gordon
Hamback, marknadschef för Epiroc, presenterade Epiroc-sortimentet för rivnings- och
återvinningstillbehör. Martin Goedickermeir
och Sheikh Kamal från Hilti talade över ämnet
kontrollerad rivning med avancerad diamantteknik. Joakim Furtenback från Brokk AB förklarade fördelarna med säker och effektiv rivning med fjärrstyrda rivningsroboter. Bjarne
Axelsson från Aquajet Systems pratade om fördelarna med att använda högtrycksvatten som
en effektiv rivningsmetod, medan Ratnesh K
Singh från Sennebogen presenterade företags
sortiment av höjdrivare. Efter en lång dag, rik
på information, avslutades konferensen med
en paneldiskussion ledd av PDis chefredaktör,
Jan Hermansson.
Demtech avslutade med en galamiddag
på kvällen och en invigningsceremoni för
branschföreningen IDA. Samtliga medverkande avtackades också från scenen.
Sammanfattningsvis blev Demtech India
2019 ett mycket lyckat event. Över 300 personer deltog från Indien och 17 andra länder som
var USA, Storbritannien, Spanien, Förenade
Arabemiraten, Japan, Singapore, Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Sverige, Rumänien,
Ryssland, Österrike, Italien, Liechtenstein,
Kina och Saudiarabien.
www.demtech.in
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Hytten, stabiliteten och det elservostyrda hydraulsystemet som
svarar på spakutslagen – det är några av fördelarna som Benny
Andersson pekar på. (Foto: Mats Thorner).

EGGVENA SCHAKT SATSAR PÅ

Liebherr 924 WLC
När Benny Andersson från företaget Eggvena Schakt skulle investera i
ny grävmaskin föll valet på Liebherrs 27-tonnare R924 WLC. Han kör nu
den först levererade maskinen ur G8-serien i Sverige.

A

tt Benny Andersson skulle välja en
Liebherr var ingen självklarhet, men
provkörning och rekommendationer
från en kollega avgjorde saken. ”Mest
imponerad är jag nog över hyttkomforten”, säger Benny Andersson. ”Den här
maskinen har en rymlig hytt med mycket låg
ljudnivå och så här långt är alla erfarenheter av
924:an bara goda.”
Han pekar också på stabiliteten som undervagnen ger. Han valde nämligen att utrusta
sin 924 med en WLC undervagn (Wide Long
Crawler) med 750 mm breda plattor. Samma
vagntyp är standard på den större 29-tonnaren
R926 från Liebherr. Syftet med den kraftiga
undervagnen är att få hög stabilitet och mycket god bärighet. På liknande sätt har han gjort
egna val på ytterligare ett tjugotal punkter.
Det handlar om exempelvis LED-belysningen,
belysning i service- och motorutrymmen, larvstyrning i spakarna, premiumstol, HD-kamera
på stickan, Engcons tiltrotator, fästen och OilQuick, Moba GPS-utrustning, gråmålad hytt
och mycket mera.
Liebherr R924 WLC ur generation G8 uppfyller kraven för utsläppsstandarden Steg V.
Maskinen har nytt hydraulsystem som styrs
med elservo, vilket både ger utökade och
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enklare inställningsmöjligheter, samt gör att
maskinen svarar snabbare på spakutslagen.
Maskinen har en vikt på 26,6 ton, 129 kW (175

Benny Andersson satsade på Liebherr 924WLC
och fick den första G8-maskinen i Sverige. (Foto:
Mats Thorner).
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hk) effekt och en 4-cylindrig Liebherr D924
A7-04-motor (4,5 liter).
Benny Andersson driver Eggvena Schakt
tillsammans med Daniel Gustavsson. Med
dem själva inräknade har företaget sex anställda. I maskinparken finns ytterligare två grävare, varav en i 14-tonsklass och en på drygt 20
ton. Dessutom har de två jordbrukstraktorer
med schaktkärror och en maskintrailer, som
de mindre grävarna kan flyttas med.
“Vi kör inte bara som underentreprenörer,
eller på mindre jobb. Vi räknar på egna entreprenader, hittills runt 5-7 miljoner kronor. Det
lyckas ibland och skapar förutsättningar för
oss att tjäna lite bättre och få utlopp för vår
kreativitet och viljan att växa. I år omsätter vi
cirka 15 miljoner kronor.”
Under hösten 2019 befann sig Benny med
den nya Liebherrmaskinen på det stora industriområdet Viared väster om Borås för att
arbeta med en markentreprenad för en lagerbyggnad.
“Vår nya Liebherr är optimal i mina ögon.
Den rår på volymarbeten men fungerar också
för att småpyssla. Om man räknar grävmaskinens grävkapacitet i ton per liter bränsle, så får
man ett rättvisande mått på den goda driftsekonomin.”

KLARA.
FÄRDIGA.
KLAR.
BATTERIDRIVEN
PRESTANDA FRÅN
HUSQVARNA
Husqvarnas batteridrivna kapmaskin K 535i erbjuder dig
i princip allt det du lärt dig uppskatta hos din bränsledrivna
maskin – men med ytterligare fördelar som enkla starter,
låga vibrationsnivåer och låg vikt. K 535i är en praktisk
och mångsidig maskin, det perfekta komplementet när
du behöver kapa snabbt och effektivt.
Så, är du redo? Eller är du kanske redan klar?

UPPLEV FÖRDELARNA MED
HUSQVARNAS BATTERIPRODUKTER
Husqvarnas handhållna batteridrivna produkter
erbjuder en uppsjö av fördelar – för såväl
användare som de runt omkring. Maskinerna är
alla enkla att använda, lätta och kraftfulla. Varje
maskin tillhör vårt smarta batterisystem vilket
gör att alla batterier passar för alla maskiner.
Mer information om vårt batterisortiment
hittar du på www.husqvarnacp.se

husqvarnacp.se
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

HÅLTAGNING PÅ GÅNG?

W70P. VINTERNS
SÄKRASTE KORT.
W70P är en kraftfull och robust våtsug, utrustad med ett kombinerat ﬁlter- och
ﬂottörsystem som gör att den snabbt och smidigt tar hand om allt från vatten till
betongslam, oljor och skärvätskor. Självklart är maskinen ergonomiskt utformad
– för att spara din rygg.
I vårt sortiment ﬁnns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom
bygg, sanering, rivning, golvslipning och håltagning. Kraftfulla luftrenare,
stoftavskiljare och våtsugar som arbetar effektivt samtidigt som de är snälla
mot kroppen. Naturligtvis sitter det H13-ﬁlter i alla stoftavskiljare och luftrenare.
Till stoftavskiljarna kan vi dessutom erbjuda Longopac®, för helt dammfria påsbyten.
Gambla inte med din arbetsmiljö. Satsa på en maskin som både gör jobbet och
säkerställer att du mår bra när det är klart.

pullman-ermator.se

Johan Olsson 1937-2019
Professionell Demolering måste tyvärr meddela att ännu en legend inom den svenska håltagningsbranschen gått ur tiden, Johan Olsson
grundare av Olssons Diamantverktyg. De äldre
i branschen kommer väl ihåg Johan på Olssons
medan en del av de yngre kanske förknippar
Olssons Diamantverktyg med Gunnar Cederqvist som övertog bolaget 1985.
Johan föddes i Karlsborg 1937. Han kom
tidigt in i diamantverktygsbranschen genom
sin far Lars-Erik Olsson som drev ett stenhuggeri i Karlsborg och började parallellt tillverka
kapklingor i liten skala. Johans far blev dock
sjuk i slutet av 1960-talet och för att rädda
firman flyttade han 1969 hem från Enköping
där han jobbade som ingenjör på Bacho. Johan

drev därefter företaget från 1969 till 1985. Så
småningom avvecklades stenhuggeriverksamheten och man satsade fullt ut på produktion
av diamantverktyg med fokus på försäljning i
Sverige, Norge och Finland. Som sagt förvärvades Olssons Diamantverktyg av Gunnar
Cederqvist och ett investmentbolag 1985 som
drev det vidare under ett antal år tills verksamheten förvärvades av Husqvarna Construction
Products.
Efter försäljningen 1985 arbetade Johan
kvar i verksamheten under ett par år. Därefter
arbetade han som VD för Undenäs Mekaniska
Verkstad innan han i mitten av 1990-talet återvände till Olssons Diamantverktyg och arbetade med produktutveckling fram till början av

2000-talet. På 2000-talet bedrev han verksamhet i egen regi igen genom företaget DIVEMA.
Han köpte borrstål och segment som han
lödde på samt sålde slipverktyg och kapskivor
som såldes till betongindustrin fram till 2013.
För Professionell Demolerings del, som
startades 1995, var det framförallt med Gunnar Cederqvist kontakten hölls men vi hade
förmånen att många gånger även träffa Johan.
När den här minnestexten ställdes samman
hade tidningen kontakt med Johans son Mats
som var behjälplig med information. Mats
kommenterar följande om sin far:
“Pappa arbetade nästan hela sitt yrkesverksamma liv, fram till 76 år inom diamantverktygsbranschen och hade en enormt stor
passion för branschen. Det var inget inte ett
07-16 jobb för honom utan jobbet var hans
stora intresse och passion som han vigde sitt
liv åt det. Under uppbyggnaden av Olssons var
han med och utvecklade alla de maskiner som
krävdes för produktionen. Kombinationen av
kunskap om sten, från stenhuggeriet, och utvecklandet av maskiner och segment på Olssons gav honom sannolikt en unik kompetens
och kunskap inom branschen. Han hjälpte
även ett ﬂertal mindre ﬁrmor tillverkare i länder som inte kommit lika långt som Sverige
inom denna nisch. Han gav dem kunskap och
engagemang inom diamantverktygsteknologi.
Exempel på dessa länder var Montenegro, Portugal och Brasilien”, berättar Mats Olsson.
Johan Olsson blev drygt 81 år och avled i
maj 2019 efter en längre tids sjukdom.
Det är med värme branschen minns Johan
Olsson som kanske den sista av de som var
med och byggde upp den svenska diamantverktygsindustrin på den tiden då branschen
var ung. Det är med tacksamhet de som tar
över kan minnas dessa föregångare. Minnas de
som under stort slit och påfrestning lade grunden till det vi skördar idag. Tack Johan!

Husqvarna förvärvar Wacker Neusons betongglättarlinje
Husqvarna Construction Products köper
Wacker Neuson Groups produktlinje inom
betongglättning. Det nya sortimentet kompletterar Husqvarnas sortiment och täcker
hela processen från markkomprimering till
polerade betonggolv.
Genom tillägget av Wacker Neusons åkbara glättarna kommer man nu att kunna
erbjuda ett komplett erbjudande för betongbeläggning och polering, samtidigt som man
får en marknadsledande position för handstyrda glättare.
“Vi kan genom detta fortsätta att fullt ut
utveckla vårt nyligen lanserade Hipertrowelkoncept genom optimering av maskinen,

diamantverktyg och kemikalier, för att vara
i framkant på den ökade efterfrågan av glättare, för polering av betonggolv”, berättar
Per Hellström, regionschef Husqvarna Construction Products.
Produktionen av glättarna har under
fjärde kvartalet 2019 flyttats till Husqvarnas
fabrik i Olathe, Kansas, i USA. Vid World of
Concrete 2020 kommer man att lansera ett
sortiment av glättare som kommer att vara
redo för leverans och påminna mycket om
de uppskattade och tillförlitliga Wackerprodukterna.
“Fördelen för kunderna är att vi blir en
partner med ett komplett erbjudande för

betongbeläggning och polering”, säger
Hans Lück, Sverigechef Husqvarna Construction Products. ”Vi är kända för att
skapa innovativa, integrerade och kundfokuserade lösningar med fokus på kundens
produktivitet, och vi kommer nu att utvidga detta tillvägagångssätt även för vår linje
av glättare.”
Som en del av avtalet kommer man parallellt att tillverka glättare för Wacker Neusons
vägnar under 2020. När Wacker Neuson
upphör att offerera dessa produkter kommer Husqvarna att kunna erbjuda och supportera dessa produkter under Husqvarnas
varumärke.
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NYA MASKINER OCH VERKTYG FÖR SLIPNING OCH

polering av betonggolv
Under året som gått har många nya produkter för slipning och polering
av betonggolv lanserats.

U

nder året som gått har PD skrivit löpande om nyheter som HTCs nya
"Start & Grind" -serie med mindre
golvslipar och dammsugare, Scanmaskin nya World Series och modell 32,
Husqvarnas nya slipmaskiner med mera. I följande tema hittar du en rad andra nyheter.

NYA "SCOOTS"
FRÅN AU TOUR DU BETON
Au Tour du Betons bushhammering Scoot gör
det möjligt att omvandla en slipmaskin med
variabel hastighet till en bushhammer-maskin

genom att installera systemet på slipmaskinen
och skruva på bush-plattan. Systemet är enkelt
att installera på en Ø180mm maskin med variabel hastighet och är utrustad med ett främre
och bakre handtag, med hjul som ger stabilitet
och höljet har ett utlopp för anslutning till en
dammsugare. Scoot möjliggör användning av
Ø120mm eller 155mm bushhammer-plattor
beroende på önskad finish, med Au Tour du
Beton som erbjuder flera modeller av handhållna bushhammerplattor med livstidsgaranti.
www.autourdubeton.com

FLERA NYA PRODUKTER FRÅN BLASTRAC
På bauma lanserade Blastrac många nya produkter inklusive en ny storskalig åkbar golvslip, BMG-2200, som är designad för stora horisontella ytor. Med två drivhjul monterade på
framsidan och ett svängbart hjul på baksidan
gör detta maskinen manövrerbar både på och
utanför arbetsplatserna. Operatören har armstöd på båda sidor, tillsammans med joysticks,
tryckknappar och en pekskärm. De tre kraftfulla sliphuvudena BMG-780PRO ger maximal
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täckning och effektiv fördelning av sliptrycket
på varje enskilt huvud, vilket innebär att varje
sliphuvud kan manövreras individuellt. Maskinen levereras som standard med variabel sliphastighet, rotationsriktning och ett oberoende
upphängningssystem.
BMG-2200 har också variabelt sliptryck
och är utformat med ett integrerat kraftfullt
dammuppsamlingssystem med HEPA 14-filter,
vilket gör BMG-2200 praktiskt taget dammfri.
Detta kraftiga dammuppsamlingssystem är utrustat med ett automatiskt rengöringssystem
för pulsfilter, 'Longopac', och levereras som
standard med en föravskiljare.
Det nya multitaskfordonet BMR-75D har
ett förbättrat problemfritt hydrauliskt drivsystem som ger bättre produktivitet vid rengöring
och beredning av betong- eller stålytor. BMR75D är idealisk för skeppsdäck, parkeringsgarage, broar, vägar och lagergolv. Alla Blastrac
cyklontekniska ytrengöringsmaskiner är konstruerade för att djupt rengöra utomhusytor
effektivt och på ett miljövänligt sätt. Ett multipatenterat rengörings- och återvinningshuvud
rengör och tar bort uppbyggnad utan skador

WE DON’T JUST DABBLE IN CONCRETE AND MASONRY.
We’re the authority on it. That’s why each year, WOC is
the first and only annual international event to bring you

FEBRUARY 4-7, 2020

all the new products & equipment, training and technology

EDUCATION: FEBRUARY 3-7

to get the job done faster and more profitably than ever before.

LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA

Join us, and in just five days you’ll find everything you need to
conquer the year ahead.

REGISTER TODAY worldofconcrete.com

A selected participant in the Trade
Events Partnership Program

på ytan. Cyklonrengöringshuvudet ger hög
hastighet i luftrörelsen för effektiv återvinning
av avfall och vatten, utan avströmning eller
spill och inget behov av ett externt vakuumsystem.
Blastrac har också utvecklat ett nytt sortiment av enfasiga dammsugare. Med denna nya
linje syftar Blastrac till att möta kundernas förväntningar från en industriell dammsamlare,
professionellt slutanvändarperspektiv. Dammsamlaren är utrustad med ett M-klass eller
H-klass certifierat Longopac-säcksystem för
små eller stora arbetsplatser för att möta alla
behov. Den nya linjen syftar till att erbjuda ett
komplett utbud av små, kraftfulla och högkvalitativa dammsamlare, alla utrustade med ett
säkert säcksystem som skyddar operatörernas
hälsa och sparar tid på arbetsplatser (Longopac-systemet).
www.blastrac.com

stark, mångsidig och ergonomisk maskin för
professionella användare som snabbt och effektivt slipar och polerar små till medelstora
områden.
www.htc.com

GOLV-STRIPPER FRÅN JANSER
Jansers nya "Junior" -modell väger 420 kg och
använder en egenutvecklad drivkonstruktion
som gör det möjligt att placera frontplattan
och verktygen manuellt under drift. Tack vare
dess justerbara vinkel kan bladet ställas in på
en plattare eller brantare vinkel under golvbeläggningen. Den frambyggda konstruktionen
lägger tyngdpunkten under själva plattan. I
kärnan hos Junior är konstruktionen av motor och hydrauldrivning med vilket det främre
verktyget också kan styras. Om basplattan

"START & GRIND" UTÖKAS MED HTC 510
I januari 2019 lanserade HTC en helt ny rad
golvslipare och dammsugare med fokus på
användarvänlighet och ergonomi. Denna Start
& Grind-linje kompletteras nu med en ny
golvslip - HTC 510 - vilket ger den totala fyra
slipmaskiner och fyra dammsugare. Den nya
HTC 510 är en kraftfull planetväxlad golvslip
med tre roterande sliphuvuden, vilket gör den
till en mångsidig slipmaskin som passar för
många olika applikationer. Den kan användas
för allt från stripper till slipning och polering
av betong, natursten och trä. Golvslipen finns
både i enfas- och trefasmodell, från 2,2 kW upp
till 4,0 kW, med en slipbredd på 515 mm. En
stor fördel med HTC 510 är maskinens sliphuvud, som är hermetiskt tätat, vilket gör den
helt dammsäker. Detta ger enastående skydd
mot damm och fukt och ökar livslängden för
de slutna komponenterna avsevärt. Precis
som med de andra slipmaskinerna i linjen kan
HTC 510-chassit enkelt lossas (och fällas upp)
från motorn före transport. Det är en robust,
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sänks maximalt kan bladet nå längre under
golvbeläggningen som är särskilt lämpad för
borttagning av elastiska beläggningar. Juniors
basvinkel och lutningsvinkel, såväl som frontplattans placering, kan justeras via en spak
nära sätet under drift. Med sina smala mått på
1 300 mm x 600 mm x 1 000 mm kan Junior
transporteras i mindre fordon. Driften underlättas via en kraftkabel som hålls på säkert avstånd till hjulen eller hålls ovanför maskinen i
smala utrymmen med hjälp av en styrskenor.
www.janser.com

SCHWAMBORNS NYA SLIPMASKINER
Schwamborns nya DSM 250-kantslipmaskin
har ett svängbart sliphuvud. Med variabel hastighetskontroll och vattentank möjliggör den
nya DSM 250S polering av designbetong eller

terrazzogolv genom våtslipning. Dessutom,
med DSM 250P, har Schwamborn lanserat
en bensindriven motor som är optimerad för
avlägsnande av spårmarkeringar och parkeringsmärken, liksom för mindre utomhusslipningsjobb, oberoende av någon lokal strömförsörjning.
En annan nyhet från Schwamborn är DSM
450, en slipmaskin för medelstora områden
upp till (ungefär) 500 m². Den helt reviderade
modellfamiljen finns nu med eller utan vattentank och som en 230V- eller 400V-variant. Maskinen är utrustad med ett steg mindre hastighetsregulator, vilket gör det möjligt att slipa
och designa ner till det färdiga designgolvet.
DSM 450 tillåter slipning och polering av betong, natursten, terrazzo, avstrykning och asfalt, avlägsnande av lim och beläggningar samt
kit och reglerar bulor effektivt och ergonomiskt. Nya slitstarka hjul lämnar inga spår och
det ergonomiska styrhandtaget gör det lättare
att styra och manövrera maskinen. Dessutom
demonteras det snabbt för enkel transport.
www.schwamborn.com

TVÅ NYA
SLIPMASKINER FRÅN SUPERABRASIVE
Superabrasive har utvecklat två nya fjärrstyrda
slipmaskiner, L25REU och L32REU, båda en

del av Lavina Elite-serien. De har en digital
kontrollpanel eller HMI som ger driftsinformation om kraftbelastning och spänningsförsörjning, maskintimmar, timmar per dag,
verktygshållarens hastighet / varvtal. Som
ett alternativ kan användare välja inställning
med verktygsinmatning, hastighetsmatning,
vattenförsörjning och ljusaktivering, underhållspåminnelser, lösenordaktivering och avstängning, samt en meny på olika språk. Fjärrkontrollen är lätt, exakt och enkel att använda,
med integrerad kartläggning på offset och

olika funktioner. Kvarnen kan användas manuellt och i självgående läge och är utrustade
med alla nya Lavina Elite-funktioner. Dessa
består av dammsäkert sliphuvud, integrerade
vikter, tappningssystem, tung driftspump, flytande kjol med en flexibel borste, justerbara
LED-lampor, en telefonladdningsstation och
kopphållare. De fjärrstyrda sliparna har också
inbyggt elektriskt skydd mot överdriven spänning, stora icke-märkande däck och ett tredje
hjul för enkel transport.
www.superabrasive.com

fler reds k ap
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fo
¨o r D e m o le r.s
pa nordfarm e
Världens grönaste maskin!
Litiumbatteridrift sparar upp till 34% driftkostnad jämfört med diesel.
Avger inga utsläpp och passar därför inomhus där utsläpp- och ljudrestriktioner
råder. Avant E6 är jämförbar med Avant 528, den mest sålda Avanten.
• Inga avgaser
• Minimal ljud- och bullernivå
• Sänkt driftkostnad
• Ladda på 1 timme*,
kör upp till 6 timmar

*Laddar fullt på 1 timme med snabbladdaren A32, 3 timmar med
snabbladdaren A16 och 6 timmar med vanlig stickkontakt 220V.

Maskiner på bild kan vara extrautrustade, reservation för felskrivningar/tryckfel.
Du hittar mer information och alla återförsäljare på nordfarm.se

Betongsax

Hydraulhammare

Grepskopa

Betongskopa

nordfarm.se
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gläder familjen Holmström särskilt eftersom vi
har vår härkomst på min mammas sida från S:t
Petersburg. Det gläder oss därför att familjen,
nu hundra år senare, kunnat etablera oss där
igen”, berättar Björn. Därefter har Hydroscand
expanderat till andra länder såsom Vitryssland, Litauen, Ukraina, Kazakstan, Georgien,
Armenien, Frankrike, Irland, Sydafrika, Rumänien och Island.

MOBIL SLANGSERVICE STARTAR

Hydroscand fyller 50 år
Den 17 september fyllde Hydroscand 50 år. Detta firar företagets grundare, Björn Holmström, med att blicka tillbaka på åren
som har gått, från starten i källarlokalen 1969 till ett globalt
familjeföretag och koncern med verksamhet i 20 länder.

H

ydroscands grundare och ägare, Björn
Holmström, har vigt större delen av sitt
liv åt slangar och kopplingar. Han är en
person med ett starkt engagemang som
vet vad han vill. Björn har idag samma
vision som när han startade Hydroscand den
17 september 1969, nämligen att sälja slang och
ledningskomponenter från en decentraliserad,
kundnära organisation. Björn har varit en driven entreprenör sedan barnsben och har sålt
allt från akvariefiskar till halsdukar innan han
så småningom landade i hydraulikens värld och
specialiserade sig på slang.

ALLT PÅ EN OCH SAMMA DAG
Hydroscand, eller Hydraulikbolaget Hydroscan som det först hette, startades av Björn
Holmström och Ivan Andersson på samma
dag som Björns näst yngsta son Martin föddes.
“Det var en omtumlande dag som jag alltid
kommer att minnas med värme. Jag var på sjukhuset och fick träffa min son för första gången,
var på banken för att starta upp företaget och
sade upp mig från mitt gamla jobb på en och
samma dag”, berättar Björn Holmström.
Under många år arbetade Björn och Ivan
hårt för att få fart på företaget och reste
mycket för att knyta bra affärsrelationer över
landsgränserna. Efter en tid vann Hydroscand
förtroendet hos allt fler stora kunder som såg
värdet i det kvalitetsfokus som Hydroscand
står för. I takt med att företaget växte, blev källaren i Örby för liten och företaget flyttade till
en större lokal på Sjösavägen i Högdalen.
För Björn har det alltid varit viktigt att hålla
sig till företagets tydliga nisch: slang och ledningskomponenter. “Jag tycker att vi skall vara
bäst i landet på det vi gör och att vi därför inte
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ska sprida ut oss på oväsentliga varugrupper
som gör att vi tappar vår spetskompetens”, förklarar Björn.

RIKSTÄCKANDE I SVERIGE
Organisationen fortsatte att växa och Hydroscand etablerade sig i Västerås, Jönköping,
Norrköping, Karlstad, Boden, Örebro, Ljungby
samt i Bergsjö, en filial som senare flyttades till
Hudiksvall. Under denna tid startades även ett
nytt bolag i koncernen, Hydroscand Machine
AB.
I början av 2000-talet etablerade sig Hydroscand i Skåne efter uppköpet av Slang och
Maskin. Expansionen medförde att Hydroscand flyttade till en stor lokal i Högdalens industriområde. Expansionen fortsatte dock och
bara några år senare flyttades huvudkontoret
och Hydroscands svenska centrallager till de
nuvarande lokalerna i Sköndal.

STEGET UT I VÄRLDEN
År 1978 tog Hydroscand över Europowers
norska agents verksamhet från ett företag som
hette Anton Basberg. Detta lade sedan grunden till Hydroscands norska företag som idag
innefattar 38 filialer från Kirkenes i nord till
Farsund i söder. Nästa land att etablera verksamhet i blev Finland år 1997. Under de 10 år
som sedan följde etablerade sig Hyd-roscand
i Estland, Danmark, England och Lettland.
Dessutom startades nu ett servicebolag åt företagets största kund i Kina och en produktionsenhet i Tjeckien.
Därefter etablerade Hydroscand verskamheten även i Ryssland år 2006, en etablering
som har legat Björn och hans familj varmt om
hjärtat. ”Att vi blivit framgångsrika i Ryssland
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År 2007 startade Hydroscand upp sin mobila
slangservicetjänst SlangExpress och den första
servicebussen började därmed rulla i Stockholm. Tjänsten blev snabbt populär hos företagets kunder och expanderade i stadig takt,
både i Sverige och globalt. Idag är Hydroscand
störst inom mobil slangservice i såväl Sverige
som i Danmark och Norge.
Våren 2011 etablerade sig Hydroscand i Sydafrika genom att förvärva en verksamhet med
säte i Johannesburg. I samband med detta besöktes byn Appelsbosch, i Kwazulu-Natal, där
Björn, hans fru och vänner blev visade runt på
Inqolayolwazi Primary School. Ett besök som
berörde starkt, då skolan var försummad och
klassrummen överfyllda av elever. De överraskades av barnens entusiasm över att bli utbildade, trots den påfrestande skolmiljön.

STÖD TILL BEHÖVANDE
Under besöket framkom det att skolan befann
sig i en besvärlig ekonomisk situation och inte
skulle beviljas allmänna medel för att bygga
fler klassrum och anställa fler lärare. Där och
då togs beslutet att Hydroscand skulle donera
de pengar som behövdes för att upprätta en ny
byggnad med nya klassrum. Detta blev startskottet för Hydroscands en-gagemang i skolan
och det som senare även skulle komma att inkludera förskolan och stipendier.
Projektet ligger Björn varmt om hjärtat och
stödet till skolan fortsätter. Hydroscand stöttar nu skolan årligen med en del underhåll och
stipendier till nya avgångselever. ”När jag höll
tal vid invigningen av de första skolsalarna sa
jag att jag hade en dröm om att denna skola
skulle bli en av de bästa i Kwazulu-Natal eller
kanske till och med i hela Sydafrika. För ett
år sedan fick jag veta att vi var den näst bästa
skolan i Kwazulu. Vi är nästan där”, berättar
Björn. Som en del i 50-årsjubileet har Hydroscand startat upp Inqolayolwazi School Project
Fund för att underlätta för fler att engagera sig
i projektet.
“Först och främst vill jag att företaget skall
förbli ett familjeföretag som barn och barnbarn kan ta över i generationer”, säger Björn.
”Jag vill också att vi ska vara trogna vår grundläggande affärsidé, att sälja slang och ledningskomponenter från en decentraliserad och
kundnära organisation.” Björn understryker
att närheten till kunden alltid kommer att vara
otroligt viktig för Hydroscand. “Vi ska vara
kundernas närmaste slangservice helt enkelt.”

Ulf Rönnqvist 1945-06-03 – 2019-05-26
Det börjar glesa ut bland pionjärerna. För
några år sedan dog Owe Persson och nu har
Ulf Rönnqvist lämnat oss. Ulf tog ingenjörsexamen i Norrland i slutet av 60 talet. Men
då det inte fanns arbete i Norrland flyttade
han till Stockholm och började på Terratest
AB som var dotterbolag till Atlas Copco.
Från början arbetade han med administrativa arbetsuppgifter för att senare arbeta
med projekteringsarbete och injektering.
De sista åren på Terratest ägnande han sig åt
betongborrning och sågning. Den delen av

Tel: 054 120 400
info@fredheim-maskin.se

Terratests arbete sågs lite över axeln varför
han 1970 startade eget.
De som startade håltagning sågs inte med
blida ögon då de konkurrerade med grovisarna
på byggena och ansågs ta deras arbete. Men
efter 10 år etablerade sig håltagningen ute på
byggena och branschen växte enormt.
Ulf började sin bana som egen och arbetade
hos Solna Betonghåltagning för att något år
senare anställa eget folk och börja i liten lokal
i Herrängen. Diamanthåltagning URAB som
det hette då växte ganska snabbt så lokalerna

Diamantverktyg
& maskiner
för sten & betong
www.matek.se

blev för små så en flytt blev naturligt vilket i
det här fallet blev Lilla Essingen. Företaget gick
bra varför egen fastighet kunde köpas i Västberga industriområde. Under 80 talet bytte
man namn till URAB (Ulf Rönnqvist AB). Under 80-talet växte man enormt och etablerade
sig i Norrköping, Jönköping, Västerås, Uppsala,
Linköping, Växjö och Lidköping vilket innebar
att man syselsatte cirka 200 personer.
Parallellt med uppbyggnaden av URAB startade Ulf egen tillverkning av diamantborrkronor i ett företag som hette DIATOOL. Kvaliteten var inte den bästa så utan URAB som kund
skulle DIATOOL snabbt gått i konkurs.
1989 sålde Ulf URAB och la ner DIATOOL
och ägnade sig åt finansiella uppgifter. Då 90tals krisen kom gick URAB och DIATOOL i
konkurs.
Ulf kunde inte hålla sig borta så i början
av 90-talet var han tillbaka i håltagningsbranschen då han tillsammans med en släkting
startade DHT-fyrkanten som drevs i ca. 10 år.
De sista åren har Ulf tillbringat allt mer tid i
sin hemby i Norrland och njutit av livet.
Ulf dog av en hjärtinfrakt då han var ute och
åkte. Man kan väl säga att han dog som han
levde: Med fart framåt!
Gunnar Landborg 			
ordf. HIB veteranerna

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
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ÅRETS MILJÖPRIS
TILL AMANDA BORNEKE

WTP Maskin ny återförsäljare
i Värmland för Maskinia
WTP Maskin blir ny återförsäljare i Värmland för Maskinia, den svenska generalagenten för Doosan, Case och Bergmann.
Därmed finns en komplett försäljningsoch servicetäckning i Sverige.
Maskinia har jobbat kontinuerligt med
att bygga ut nätverket med försäljningsställen och serviceverkstäder i takt med
att företaget ökar sina marknadsandelar. Närhet mellan kund och företagets
representanter är av stor vikt, något de
vill uppnå genom egna säljkontor och
serviceverkstäder, samt samarbete med
återförsäljare och auktoriserade servicepartners. Senast öppnade Maskinia eget
kontor i Göteborg samt Uddevalla och nu
är det även klart med en ny återförsäljare
för Värmlands län.
”Det känns roligt att kunna presentera
WTP Maskin AB, med Michael Sjögren
som ny återförsäljare för våra märken i
Värmlands län”, säger Fredrik Holmquist,
vd Maskinia. ”Vi växer över hela Sverige och fler och fler väljer våra märken.
Värmland har varit en region där vi haft
en önskan om att finna en lokal representant och tack vare WTP Maskin AB, som
återförsäljare, och VMS, som serviceverkstad, har vi nu en komplett organisation
på plats i regionen.”
WTP Maskin AB startades 2008 och
företaget har stor erfarenhet från branschen och försäljning av entreprenadmaskiner. Man har under lång tid sysslat
med nytt- och begagnat försäljning samt
förmedlingsuppdrag av entreprenadmaskiner. Serviceverksamheten kommer
fortsatt att skötas av den auktoriserade
servicepartnern VMS.
”Att bli återförsäljare för Maskinia
och dess märken känns som ett stort och
spännande steg för oss”, säger Michael
Sjögren, ägare WTP Maskin. I och med
att WTP Maskin nu ansluter sig till Maskinia har man fem egna säljkontor, sju
återförsäljare och 20 auktoriserade serviceverkstäder runtom i Sverige. Detta
innebär att man nu kan visa upp en komplett försäljnings- och servicetäckning
över landet.
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Företaget CS Riv & Håltagnings kvalitets- och
miljöansvariga Amanda “Rivjärnet” Borneke tog
hem Årets Miljöpris på Betonggalan i november. Motiveringen löd: Hon river alla murar, och
återbrukar dem också”. Vidare motiverades att
Amanda har sett till att det finns upphandlingskrav för återbrukad betong och kvalitetssäkringar för betong som konstruktionsmaterial.
Hon har möjliggjort att CS blivit Sveriges första
rivningsentreprenör att skriva på färdplanen för
en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Hon
har skapat opinion för dekonstruktion av byggmaterial snarare än demolering. Grattis önskar
vi från tidningen Professionell Demolering.
“Priset är verkligen ett kvitto på att ett hållbarhetstänk har en tydlig plats i bygg- och rivningsbranschen. Jag tänker att det kan fungera
som en accelerator för att få företag att förstå
lönsamheten i att jobba med hållbarhet”, säger
Amanda Borneke.
Amanda vann Årets Miljöpris, utsedd av en
kunnig och bred jury, men det var inte allt hon
vann på Betonggalan. Hon vann också priset
för bästa klädsel. Hon äntrade nämligen scenen i en klänning gjord av avfall. Klänningen

var tillverkad av spill från knäskyddstillverkning.
“Kvällens ohotade Future-drottning”, sa Betonggalans värd, Roger Andersson.
Det kan nämnas att Amanda också är suppleant i styrelsen för branschföreningen Byggnadsberedning.

Tysk Epiroc-fabrik får ISO 50001-certifiering
Epirocs fabrik i Essen, Tyskland, är den första
inom deras organisation att få en ISO 50001
Energy Management System-certifiering. Redan 2016 fick fabriken sin första certifiering
och fortsatta energisparande initiativ har lett
till en ny certifiering i år.
Fabriken i Essen tillverkar hydrauliska verktyg för grävare, såsom mediumtunga och tunga
hydraulhammare och tysta demoleringsverktyg. Produktionen i Essen involverar storskalig
tillverkning med värmebehandling och andra
energikrävande processer. Certifieringen ISO
50001 kräver en årlig dokumenterad minskning
av konsumption av elektricitet och bensin.
På fabriken i Essen har flera energisparande
initiativ implementerats. Värmebehandlingsprocessen har optimerats för att undvika att
man slösar på energin, med ugnar som enbart
är i drift när de fyllts till kapacitet. Optimala
kvantiteter av delar och material används för
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alla steg i processen och en ny pulverlackering
som fungerar vid lägre temperaturer genomgår just nu tester. Dessutom används LED där
det är möjligt. Fabriken har även ett team som
representerar olika funktioner inom produktionen. SHEQ är ansvarig för att skapa kontinuerliga förbättringar. Energikomsumptionen
övervakas dygnet runt, vilket innebär att de
pågående initiativen kan mätas direkt.
Under åren 2017-2018 hade fabriken 9 %
minskning av konsumption av elektricitet och
bensin, samtidigt som de ökade sin produktion. Lägre energikomsumption minskar fabrikens miljöpåverkan och hjälper till att minska
driftskostnaderna. En annan fördel för Epiroc
är att ISO 50001-certifieringen gör det enklare för företaget att erhålla extern, finansiell
support för miljöinvesteringar. Epirocs övriga
certifieringar är ISO 9001 Quality, ISO 14001
Environment och ISO 45001 Labor, Safety.

Getting to the top level. Done.
WSE1621 - The evolutionary leap forward in wall sawing.
The WSE1621 is the electric wall saw for everyday use on the construction
site. Newly designed from scratch with an outstanding power to weight
ratio. Equipped with innovative technologies for demanding works at the
highest level. Designed for visionary users to get their jobs done.
More information on www.tyrolit.com/wse1621

Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com

NEW

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

DURATIQ™
En plattform för golvslipmaskiner, där var och en av de mer än 100 nya
funktionerna, lösningarna och detaljerna svarar mot tydliga krav och
förväntningar från proffsanvändare och specialister i hela världen.
Med DURATIQ™ sätter HTC en helt ny standard för driftsäkerhet, precision,
kontroll och kraft. En unik kombination av intelligens och råstyrka.
Så du kan fokusera på golvet.

www.duratiq.com

