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HEJ PÅ MÂRTEN!
Där jag är född och uppvuxen i västra Värmland har
man sedan urminnes tider firat marknad under en
helg fram på höstkanten. I Arvika säger man inte
marknad utan Mârten. Uttrycket “Hej på Mârten”
är välbekant om man kommer från de här trakterna.
Och så äter vi “kôlsôppe så dä lokter skit över hele
stan”. Den här typen av begivenheter är inte Arvika
ensam om utan knallemarknader, Mikkelsmäss och
liknande hålls lite här och varstans i små städer runt
om i Mellansverige. Det är alltid en gemytlig stämning, med många intressanta produkter att kolla på,
träffa vänner som man inte sett på länge eller förlusta
sig på tivolit som ofta är kopplat till marknaden. Nu
när kommit ut ur pandemin, i alla fall har de flesta
restriktionerna slopats, så verkar
2022 bli en riktigt stor marknad
för hela Sverige. Marknader och
allmänna mötesplatser har varit
en omöjlighet de senaste två
åren. Faktum är att när våra levnadsmönster förändras i grunden
som det gjort under pandemin så

påverkar det oss människor. Vi kanske inte märker
det men det kommer smygande. Även vi nordbor,
som normalt är lite reserverade av oss, har behov
av att träffas. Och i år, 2022, ska vi verkligen träffas
igen, om nu inte ”Covid” slår till med ytterligare en
mutation som är värre än de varianter vi redan levt
med. För bygg- och anläggningsindustrin i Sverige
och utomlands är dessa mötesplatser våra mässor
där entreprenörer, leverantörer och tillverkare kan
träffas. I år ligger mässorna på rad som i ett pärlband
och drar igång redan under våren 2022 om nu inte
Omikron-variantens spridning håller i sig under våren.
Först ut är mässan Nordbygg i slutet av april.
En månad efter det öppnar Maskinexpo på STOXA
portarna. Ett par veckor efter det
är det dags för Svenska Maskinmässan på Solvalla i Stockholm.
Sedan är det ganska lugnt under
sommaren för att dra igång igen
i slutet av augusti med Load Up
North på Boden Arena i Boden.
Ett par veckor efter det arrangeras

Entreprenad Live på Ring Knutstorp i Skåne. Sedan
blir det ett uppehåll några veckor till den 24 oktober
då mässornas mässa, Bauma, arrangeras i München
igen. Bauma hålls mellan 24-30 oktober. Året avslutas sedan med vår egen bransch stora ”Mârten”,
det vill säga DEMCON som hålls 24-25 november
på Infracity norr om Stockholm. DEMCON brukar
arrangeras i september men då skulle de ha hamnat
innan Bauma vilket inte är helt lyckat. Att lägga den
en knapp månad efter Bauma ger tillverkarna och
leverantörr möjligheten att visa nyheter som släpptes
på Bauma på DEMCON.
Med detta startfält av mässor får man väl säga
att året har lite av feststämning runt sig. Alla kan inte
besöka eller ställa ut på alla mässor och behovet finns
inte heller men jag tror och känner att dessa mäs�sorna kommer att bli välbesökta oavsett. Bara inom
vår egen demoleringsbransch upplever vi idag ett
stort uppdämt behov av att träffas, investera och sälja
och vi pratar nästan dagligen med både entreprenörer och leverantörer. Väl mött på någon eller några
av dessa mässor och framförallt på DEMCON 2022.
Jan Hermansson,
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör
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Anna Frosch blir HR- och EHS
Manager på Åkerströms

Supermario fyller 65 år
Arnessons Betonghåltagning i Kil
har gjort ett inlägg på Facebook
att bolagets egen Supermario fyllt
65 år. Det handlar alltså om Mario
Larsson, på bolaget kallad Professor Kalkyl. Mario Larsson har lång
erfarenhet från att ha arbetat i den
svenska håltagningsbranschen och
som delägare i Arnessons under
många år. Han lär vara mannen utan
filter, enligt Arnessons inlägg men
med en obegränsad kunskap inom
sitt hantverk. Man meddelar att
även om han nu nått pensionsåldern
så kommer man kunna nyttja hans
kunskaper ytterligare på bolaget.
Tidningen Professionell Demolering
vill naturligtvis passa på att gratta jubilaren. Stort grattis Mario!
www.arnessons.se

Brokk tecknar ny servicepartner i Skåne
Från och med årsskiftet är Toyota Material Handling
Sweden AB i Arlöv Brokks nya auktoriserade servicepartner för Skåneregionen. Brokk och Toyota hoppas
att under våren 2022 kunna bjuda in till ett öppet hus
för att visa de nya lokalerna.
Toyota Material Handling Sweden är ett varumärke inom materialhantering. Företaget har i
Sverige totalt 450 medarbetare,
varav 250 servicetekniker. Verksamheten i Arlöv har totalt 25
servicetekniker, och två tekniker
har utbildats på specifikt Brokks
rivningsrobotar och reservdelssortiment. Med utgångspunkt
från deras serviceverkstad i Arlöv
kommer Toyota erbjuda alla typer
av reparations- och servicejobb,

samt lagerhålla reservdelar till
samtliga Brokk-modeller.
”Toyota Material Handling
Sweden AB är ett företag som har
stor rutin när det gäller servicearbeten, vilket känns tryggt”, säger
Conny Robertsson, områdesansvarig för Sverige på Brokk. ”De
har dessutom väldigt kompetent
personal vilket kommer innebära
en kort ’inkörningsperiod’ när det
kommer till service av våra maskiner.”

Omstrukturering på
Jerneviken – Levanto – Midhage
Manuel Fernandez.

Manuel Fernandez tillförordnad VD för Epiroc Sweden
Epiroc Sweden meddelar att Lars
Senf har lämnat sin post som VD
för Epiroc Sweden AB och kommer
istället att ta sig an nya utmaningar.
Lars första kontakt med bolaget var
när han kom in som praktikant på
Atlas Copco 1995 och nu, 26 år senare, avslutat sin tjänst som VD för
svenska säljbolaget med flaggan i
topp. Epiroc riktar ett stort tack till
Lars för alla sina år i företaget, hans
insatser som VD och önskar honom
all lycka till i sina framtida planer.
Manuel Fernandez har tillvalts
till tillförordnad VD på Epiroc
Sweden under en övergångsperiod
tills ny VD är på plats. Manuel arbetar idag som Business Controller
på bolaget och har haft tillförordnade VD-ansvar i tidigare roller.
www.epiroc.se
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Benny Aronsson har blivit tillförordnad vd i den nya företagsgruppen Jerneviken – Levanto – Midhage efter att den tidigare vdn Peter
Logan har gått i pension. Dessutom har tillträtt Stefan Bergsten och
Kim Christiansson nya tjänster inom organisationen.
Benny Aronsson har gått in som tillförordnad vd för Jerneviken
– Levanto – Midhage från och med 1 januari 2022. Han är även vd
för ägarbolaget Puvac. Hans arbetsuppgift är att integrera verksamheterna i de tre bolagen.
Samtidigt gick Peter Logan, företagets tidigare vd och marknadschef, i pension efter drygt 30 år i tjänst. Han kvarstår dock
som styrelsemedlem och delägare. ”Ett stort tack till alla kunder,
leverantörer och andra samarbetspartners för många både trevliga
och givande kontakter under alla dessa år”, säger Peter Logan i ett
pressmeddelande. ”Jag har så många positiva och roliga minnen
från alla dessa år som jag kommer att vårda väl. Efter så många
år kommer jag att ha svårt att helt släppa kontakten med branschen, så på ett eller annat sätt kommer jag att hålla kontakten
med många av Er.”
Stefan Bergsten har tillträtt dessutom tjänsten som vice vd och
marknadschef. Han är tillika delägare i bolaget. Han har en bakgrund hos Pullman-Ermator som försäljningschef fram till 2017
och senast som marknadschef inom produktområdet för dammsugare och luftrenare hos Husqvarna Construction.
Kim Christiansson har tillträtt en nyinrättad befattning som
försäljningschef. Kim är även delägare i bolaget. Kim har också
en bakgrund hos Pullman-Ermator och Husqvarna Construction
där han arbetade som säljande produktspecialist för golvslipning.
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Anna Frosch tillträde tjänsten
som HR- och EHS manager den
1 februari. Rollen är ny på Åkerströms och samlar ansvaret för att
utveckla organisationen i enlighet
med företagets fortsatta mål.
Anna kommer senast från ett
uppdrag som affärsutvecklare på
Visit Dalarna. Innan dess har hon
arbetat som HR Business Partner på Lyko i Vansbro och Wibe i
Mora. Hon har även drivit ett eget
företag inom HR och organisationsutveckling under många år.
”Jag ser fram emot att tillsammans med detta kompetenta gäng
få vara del av att utveckla och föra
Åkerströms stolta historia vidare.
Att få forma och driva det strategiskt och operativa HR-arbetet
framåt för att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i Västerdalarna
är min ambition och något som jag
verkligen ser fram emot. Likaväl
som vi fortsatt ska ligga i framkant
och erbjuda nya innovativa lösningar för företagets och våra kunders fortsatta framgång, ska vi vara
minst lika innovativa och hitta
lösningar för att de medarbetare vi
har ombord idag och för kommande, ska trivas, utvecklas och stanna
kvar i många år”, säger Frosch.
”Våra medarbetare är och kommer alltid att vara i centrum för
allt vi gör. För att ytterligare stärka
detta fokus har vi skapat en ny roll
i företaget som kommer att driva
alla aspekter av vår verksamhet som
påverkar nuvarande och framtida
medarbetares upplevelse, hälsa och
säkerhet. Jag är väldigt glad över att
Anna har tackat ja till uppdraget. Vi
har en spännande resa framför oss
och HR-chefen kommer att vara en
viktig länk här på företaget. Anna
har ett naturligt driv och passion för
sin roll och kommer tillsammans
med alla duktiga medarbetare få oss
att arbeta ännu mer sammansvetsat
och effektivt”, säger Anna Stiwne,
VD Åkerströms.
www.akerstroms.se
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JERNEVIKEN – LEVANTO – MIDHAGE

stärker sin säljorganisation gentemot Rental

Marcus Ahlm.

Nu stärker Jerneviken – Levanto – Midhage sin säljorganisation gentemot rentalmarknaden i Västra Götaland genom att anställa ”Glenn” Ahlm. Marcus Ahlm
kommer tidigare ifrån Pullman-Ermator där han också
jobbade som säljare för distriktet och är ett känt ansikte
ute i maskinuthyrningsbranschen i Västra Götaland.
Marcus tillträdde sin tjänst första februari i år.
Senast kommer Marcus från tjänsten som uthyrare
av grävmaskiner och större maskiner hos Thörnells Maskinuthyrning.
”Marcus kommer bli en stark resurs ute bland våra
rentalkunder, då han har många års erfarenhet inom
produktsortimentet som vi erbjuder våra kunder. Marcus kommer att utgå från vårt kontor i Göteborg”, berättar Stefan Bergsten, delägare och marknadschef för
verksamheten.

OILQUICK AMERICAS KICKAR IGÅNG
OilQuick USA, ett företag i Exodus Global-koncernen, och OilQuick AB tillkännager ett så kallat joint venture för att tillverka OilQuicks snabbfästen på plats i USA.
Företaget kommer att betjäna både den nord- och sydamerikanska marknaden.
OilQuick Americas investerar just
nu tiotals miljoner i nya lokaler
och en toppmodern tillverkning
i anslutning till befintlig anläggning i Superior, Wisconsin.
”Detta joint venture ökar vår
tillverkningskapacitet avsevärt för
att möta den exponentiella tillväxten i efterfrågan”, säger Kevin
Boreen, vd Exodus Global. ”Efter
att ha arbetat med Åke och Henrik Sonerud i sex år så var det ett
lätt beslut att gå in i det här spännande projektet. Deras inställning
till affärer, engagemang för kvalitet och den respekt som de visar
sina anställda och kunder passar
perfekt ihop med Exodus Global.”

8

”Marknaden för automatiska
snabbkopplingar i Nordamerika
accelererar varje dag. Denna investering ger OQ Americas den
unika förmågan att betjäna våra
kunder med lokal tillverkning på
den nordamerikanska kontinenten. Med 40 000 kopplingssystem installerade över hela världen
kommer ingen konkurrent ens i
närheten av tillförlitligheten hos
OilQuicks produkter”, fortsätter
Kevin Boreen.
”Teamet på Exodus Global
är en perfekt match för oss med
samma syn på affärer, kvalitet
och support för våra kunder”, säger Henrik Sonerud, vd OilQuick
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AB. ”Vi är mycket glada över att få
börja denna nya resa med dem.”
”Detta är också ett nödvändigt
steg för oss i vår globala expansion, genom att göra detta frigör vi
kapacitet för vår tillväxt i Europa
och Asien, men ännu viktigare
förbättrar vi supporten till våra
kunder i Nordamerika genom att
förkorta leveranstiderna och öka
flexibiliteten”, fortsätter Henrik
Sonerud.
OilQuick Americas kommer
att påbörja sin verksamhet från
och med 1 januari 2022 och full
produktion av OilQuicks fullautomatiska fästessytem uppnås senare under 2022.

Hydroscand-butiken i
Helsingborg flyttar
Under våren flyttar Hydroscands
butik i Helsingborg till större och
fräschare lokaler, ett stenkast från
den nuvarande butiken.
Hydroscand-butiken i Helsingborg beräknas öppna på den nya
adressen i början av mars. För de
kunder som redan handlar på Hydroscand blir det dock ingen större omställning, då de nya lokalerna är belägna i grannfastigheten,
på Garnisonsgatan 19. Den nya
butiken är, precis som den gamla,
belägen i Berga industriområde
som ligger cirka fem minuter från
Helsingborg centrum. Utanför
lokalen finns det goda parkeringsmöjligheter för Hydroscands kunder, såväl framför butiken som på
baksidan – även för större fordon.
”Flytten innebär flera fördelar för Hydroscands kunder, då
butiksytan blir större och parkeringsmöjligheterna bättre. Det
blir även enklare för kunder med
större fordon som nu kan fortsätta runt butiken för att komma
ut på Garnisonsgatan igen, i stället för att backa och vända”, säger
Conny Hansen, regionchef syd på
Hydroscand.
Den nya butiken kommer att
ha samma breda sortiment av
slang och ledningskomponenter som tidigare samt erbjuda
slangservice - både i butiken och
på plats hos kunderna. Från butiken i Helsingborg utgår nämligen tre SlangExpress-bussar som
hjälper Hydroscands kunder i fält
med såväl akuta slangbyten som
förebyggande underhållsarbeten.
Allt för att minska risken för kostsamma oplanerade driftstopp.
”Det känns bra att vi nu får
bättre och större lokaler. Jag hoppas att kunderna kommer att
uppskatta de förändringar som
utförs i samband med flytten.
Butiken kommer att planeras
på ett smartare sätt för att göra
allt ännu mer lättillgängligt för
våra kunder”, säger Magnus Ryham, platschef på Hydroscand i
Helsingborg.
www.hydroscand.se

RS2
Revolutionerande och unika integrerade motorer
Effektiv slirkoppling för samtliga motorer
Integrerad 18 kW drivmotor
Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för armrotation
och en för längsgående matning
Båda matningsmotorerna går att användas samtidigt
Designad med kunden i fokus
Sågenheten för Pentruder RS2 väger mindre än 25 kg
IP65
Klingrotation både med- och motsols
Snabbare riggning
Snabbkoppling för klingflänsen
Lätt att montera klingan på sågen
Samma rälssystem som Pentruders HF-sågar
Högsta stabilitet och smidig hantering
Lätt att montera sågen på rälsen
Samma avstånd mellan rälsfötter och sågsnitt som tidigare
Lätta och robusta klingskydd
Bästa möjliga skydd och hantering
Bara en kontakt och kabel
Endast standard handverktyg krävs för underhåll
Pentpak 3
IP64
Högsta EMC nivå

Pentruder - designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 781 70 Borlänge I Sweden
www.pentruder.com I contact@pentruder.com

VATTENBILNINGSSPECIALEN 2022

Uppåt värre i branschen!
Två år av pandemi verkar inte ha påverkat verksamheten inom den svenska
vattenbilningsbranschen. Snarare har den stärkt och utsikterna för 2022 ser
väldigt positiva ut.

V

erksamheten i Vattenbilningssverige verkar rulla på oförändrat i alla fall under
det senaste pandemiåret 2021. Hos våra
två tillverkare Aquajet System och Conjet händer det särskilt mycket och pandemin verkar inte påverkat dem alls. Inför vårt
årliga tema Vattenbilningsspecialen har vi i
vanlig ordning kontaktat framförallt entreprenörerna med frågor. Det rör sig om en knapp
handfull i Sverige och några av dem har svarat
vilket vi presenterar i temaartikeln.

AQUAJET SYSTEMS LANSERA
NYA ROBOTEN AQUA CUTTER 750V
Men vi tänkte för ovanlighetens skulle börja att
presentera de två tillverkarna. Först ut är Aquajet System som bekant förvärvades av Brokk
AB för ett antal år sedan. Sedan dessa har man
bland annat förstärkt sin närvaro på den amerikanska marknaden och sätet i USA ligger i
Monroe där även Brokk Inc har sitt huvudkontor. Men tillverkning och huvudkontor ligger i
Holsbybrunn. Det har hänt väldigt mycket på
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produktsidan hos Aquajet Systems under de senaste åren. Nyheterna har avlöst varandra. Och
lagom till amerikanska mässan World of Concrete i januari i år passade man på att lansera ytterligare nyheter. Man passade på att visa nyheter som lanserats under de senaste åren såsom
ERGO GO och ERGO SPINE med flera. Men
den stora nyheten på mässan var lanseringen av
en nya Aqua Cutter 750V.
Den nya modellen lanserar
Aquajets revolutionerande patenterade Infinity-oscillation som
flyttar vattenstrålen i ett oändligt – eller figur 8 – mönster, tar
bort mer betong i ett enda pass
samtidigt som skuggning minskar, eliminerar risken för rörhål
och ger en idealisk bindningsyta.
750V har också nästa generations
Evolution 3.0 Control System
som inkluderar nya funktioner,
inklusive möjligheten att automatiskt beräkna optimala inställ-
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ningar för lansens rörelse för större precision
och effektivitet. Som alla Aqua Cutter Robotar,
rengör och avkalkar 750V armeringsjärn utan
att orsaka mikrosprickor. Den bibehåller också
exceptionell horisontell, vertikal och överliggande räckvidd, vilket gör den lämplig för en
mängd olika betongborttagningsuppgifter, såsom renovering och bro- och vägreparation.

”Aquajet har alltid legat i framkanten av
Hydrodemolition innovation”, säger Roger Simonsson, Aquajets VD. ”Infinity oscillation är
nästa tekniska utveckling, och det förändrar
hur Hydrodemolition-entreprenörer tänker på
produktivitet. Under de kommande åren kommer vi att se att den ersätter roterande lansar
och liknande verktyg för att bli den nya industristandarden. Med de produktivitetsvinster
som uppnåddes under kundtestning är Aqua
Cutter 750V ett betydande framsteg för Hydrodemolition.”
Aqua Cutter 750V delar flera likheter med
Aquajets innovativa Ergo System. Infinity power-huvudet har fjäderspända rullar i Ergo-stil
och snabbkoppling till rullbalken. Den använder också absoluta sensorer, vilket innebär att
den justeras automatiskt med en knapptryckning. Med en större rullbredd och en ny triangulerad basram för förbättrad stabilitet, bidrar
infinity-krafthuvudet till precision samtidigt
som det förbättrar Hydrodemolition-resultatet.
Som en del av den revolutionerande designen inkluderar Aqua Cutter 750V även en uppgraderad version av Evolution Control System.
Detta innovativa kontrollsystem släpptes först
2004 och har fortfarande Aquajets patenterade
Equal Distance System (EDS) samt möjligheten
att skära former och ta bort betong på olika djup
i samma pass. Den nya versionen ökar sin prestanda ännu mer med en oscillationsmeny som
automatiskt beräknar optimala inställningar för
föraren. Detta maximerar inte bara produktionen från maskinen, utan förhindrar också felberäkningar från manuella justeringar.
En annan nyckelfunktion är fjärrstart och
stopp av dieselmotorn via radiofjärrkontroll,
vilket gör det möjligt för operatören att stoppa
eller starta roboten från ett säkert avstånd och
eliminerar behovet av att maskinen ska gå hela
dagen. Dessutom kommer maskinen att stängas av automatiskt om det inte finns någon aktivitet under en viss tid, vilket sparar batterikraft.
Motorkontrollen på 750V erbjuder ökad effekt tack vare det automatiska varvtalsstyrda
gasreglaget som automatiskt anpassar varvtalet
till belastningen. Detta förbättrar hållbarheten
med lägre bränsleförbrukning och utsläpp.
Evolution 3.0 Control System använder en
visuell statuslampa för att visa maskinens tillstånd med olika färger. Detta gör att föraren
enkelt kan se när maskinen fungerar korrekt,
när den behöver åtgärdas och när automatiska
funktioner eller motorn har stannat.
750V erbjuder också en ny nivå av prestanda
med Aquajets precisionsdrift. Denna teknik ger
mycket exakta hydrauliska rörelser, vilket eliminerar inkonsekvenserna som äventyrar resultatet. I automatiskt läge är robotens lans mycket
kontrollerad och håller alltid vattenstrålen i det
perfekta läget, vilket är nyckeln till att uppnå ett
perfekt Hydrodemolition-resultat.
Med ett helt nytt bandsystem är 750V
mjukkörande, likt en bil. Den mjuka rörelsen

ökar livslängden genom att eliminera studsar
som kan äventyra komponenter och förbättrar noggrannheten i munstyckets avstånd till
ytan, vilket ytterligare förbättrar precisionen.
750V är kompatibel med Aquajets serie av
tillbehör, inklusive rotolansen, det cirkulära
krafthuvudet och Aqua-ryggraden. Den är också kompatibel med Aquajets Ecosilence högtryckspump som levererar vattnet för att driva
maskinen och ger ett kostnadseffektivt alternativ för transport och lagring. Den 20-fots specialbyggda, toppmoderna isolerade behållaren
inkluderar pumpen, dieselmotorn med stor kapacitet och kontrollsystemet, med ett bekvämt
förvaringsutrymme för roboten och tillbehör.
Slutligen är Aquajets EcoClear ett helautomatiskt system som gör det möjligt för entreprenörer att behandla vatten på plats och släppa ut
det eller recirkulera det i roboten.

MYCKET NYTT FRÅN CONJET
Som en av de största tillverkarna av vattenbilningsutrustning i världen går Conjet just nu
igenom en dynamisk period av utveckling och
expansion. Redan i PD 4-2021 berättade vi om
nyheterna inom Conjet men det skadar inte
att repetera i denna temaartikel.
Conjet introducerade under förra året Conjet Connect som är en molnbaserad lösning för
enkel hantering av en hel flotta av maskiner
inklusive driftdata i realtid, diagnostik och datahistorik. Lösningen övervakar också platsen
för varje maskin för enkel spårning och planering. Conjet Connect stämmer väl överens
med Industry 4.0. Termen Industry 4.0 (den

fjärde industriella revolutionen) användes första gången på en mässa i Tyskland 2010 med
dess hörnstenar som sammankoppling, teknisk assistans och decentraliserade beslut.
Genom att använda verktygen för att analysera insamlad data, förses ägare och vagnparksförvaltare med medel för att ytterligare förbättra utnyttjandet av lämpliga resurser. Data nås
via en vanlig mobil eller stationär enhet som en
mobiltelefon, surfplatta eller en dator. Den stöder Windows, Linux och Mac. Conjet Connect
kombinerar det användarvänliga ”GUI”, som är
inbyggt i alla vattenbilningsrobotar i företagets
7-serie, med nyckelsensorer i maskinernas underliggande design för att kommunicera med
internet där variabler lagras för omedelbar eller
senare inhämtning. Datavariabler inkluderar
drift- och autotimmar, aktivt larm, serienummer, bränslenivå, systemtryck, driftstatus och
så vidare, i realtid, för omedelbar övervakning
och diagnostik av det körande systemet.

AVTAL MED ÖSTERRIKISKA REPROTEX
Conjet har också nyligen ingått ett globalt försäljningsavtal med Reprotex GmbH. Reprotex,
med huvudkontor i Österrike, utvecklar och
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tillverkar mobila reningsverk för avloppsvatten. Reprotex anläggningar används runt om
i världen för att innehålla, behandla och återvinna avloppsvatten som produceras i alla
typer av högtrycksvattenapplikationer (HP),
inklusive hydrodemolition, tankrengöring,
fartygsreparation och de-coating, beläggningsavgränsning och många andra industriella
rengöringsoperationer. Med detta innovativa
system kan avloppsvattnet även återvinnas
och återanvändas, vilket ytterligare minskar
miljöpåverkan och driftskostnader för entreprenörer. ”Samarbetet mellan våra två företag
slår samman två innovativa teknologier till en
ny och oöverträffad tillämpning: hydrorivning
i en sluten vattenkrets. Säkert, kostnadseffektivt och hållbart. Och perfekt match för våra
kunder och miljön”, säger Robert Kreicberg.

NYA KONTOR, TILLVERKNING I
SVERIGE OCH USA, NYA MEDARBETARE OCH NYA DISTRIBUTÖRER
Conjet AB har nu flyttat sitt huvudkontor från
Haninge, där företaget funnits sedan tidigt 90tal, till nya kontor och produktionsanläggningar
i Albybergsringen 118 på Dalarö utanför Stockholm. Omlokaliseringen är ett resultat av Conjets tillväxt under de senaste åren på grund av
det ökade intresset för företagets produkter och
lösningar, där personalstyrkan också har ökat
till 30 personer i Sverige. ”Flytten av vår verksamhet är kulmen på ett spännande år för oss
2021”, förklarar Robert Kreicberg. Dessutom har
Conjet nyligen startat ett nytt nordamerikanskt
huvudkontor i Charlotte, North Carolina. Man
har även etablerat flera nya distributionspartners i Europa, Asien och Sydamerika. Till detta
skall läggas att man förstärkt personalstyrkan
både i Sverige och utomlands. Vi har tidigare
skrivit om att Steven Sistrunk utsetts till VD för
det amerikanska dotterbolaget samt att man
anställt Rickard Larsson som Key Account Manager och Tim Best som kundsupportchef. Nyligen anställdes även Any Antle som Operations
Manager i Charlotte. Här hemma i Sverige har

12

flera nya positioner tillsatts såsom att Rebecca
Nilsson anställts som Marketing Manager för
en tid sedan. Karl Fritz har anställts som Warehouse Manager samt att kollegan Joakim Söderström förstärkt lagerteamet. Nyligen anställdes
även Mariusz Stabryla som Production Manager på anläggningen i Dalarö. Till detta skall
läggas att Conjet under hösten genomfört en
roadshow i Europa där man besökt flera av sina
distributörer och genomfört demonstrationer
med sina maskiner och Conjet Connect förstås, under ledning av Conjets Service Manager
Conny Tångring.
www.conjet.com

TST SWEDEN - EN VÄRLDSLEDARE AV
SKYDDSKLÄDER FRÅN BORÅS
En leverantör som vi inte presenterat i tidningen tidigare men värd att nämna är företaget
TST Sweden AB. Företaget är specialiserade
på att sälja skyddskläder till vattenbilningsindustrin i hela världen. Bolaget grundades av
Jörgen Lillieroth 1990. Idag är Lillieroth majoritetsägare av bolaget och Per-Arne Andersson och Peder Lindström är minoritetsägare.
Sätet ligger i Borås och bolaget sysselsätter 15
anställda. Under 2021 omsatte man hela 75
MSEK och för innevarande år räknar man med
att öka omsättningen till cirka 80 MSEK. Arbetsområdet är som sagt hela världen och man
säljer så kallade PPE-produkter till vattenbilnings- och saneringsbranschen och är enligt
egen utsago marknadsledande.
Konjunkturmässigt så märker man att
många projekt runt om i världen blivit uppskjuta på grund av pandemin vilket gör att
man tror att 2022 kommer att bli ett riktigt bra
år då många länder har lättat på restriktionerna. Peder Lindström som är marknadschef på
bolaget berättar att man under de senaste två
åren inte kunnat besöka sina kunder, men nu
drar resandet igång igen.
Peder understryker att det fortsatt saknas
tydliga regler i många länder för användning
av skyddskläder som är rätt utformade och
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testade för de arbeten man ska utföra. ”Våra
produkter är väl utvecklade och utformade
för de arbeten de ska användas i och håller en
hög kvalitet. Givetvis har de CE-certifikat. Vi
upplever att det på marknaden finns en orättvis konkurrenssituation med en del oseriösa
tillverkare av skyddskläder”, säger Lindström.
Han berättar vidare att under våren 2022
kommer man att lansera nyutvecklade PPEprodukter som gör att användaren blir extremt
flexibel och rörlig. Man kommer dessutom att
även lansera en ny produkt för rengöring av
värmeväxlare vilket kommer att ske på IFATmässan i München i maj, 2022.
www.tst-sweden.se
Det var lite fakta från våra tillverkare inom
vattenbilningsteknik och nu följer några inblickar i den svenska vattenbilningsentreprenörernas arbete under det senaste pandemiåret.

STORJOBB FÖR
BVA GROUP PÅ ÄLVSBORGSBRON
Vattenbilningsentreprenören BVA Group AB
startades 2013 av E-Holding AB som ägs av
Tobias Thiel och Andreas Nordström. Bolaget omsatte under 2021 cirka 85 MSEK och
man beräknar att landa på ungefär samma
omsättning under 2022. Moderbolaget är beläget i Bromma, Stockholm och man har ett
dotterbolag i Karlstad som heter BVA Bygg- &
Industriservice AB. Det geografiska arbetsområdet är främst Stockholmsområdet men
man genomför en del projekt även runt om i
landet. De arbetsuppdrag som dominerar är
framförallt renoveringar av broar och garage.
Ett storjobb som pågått under flera år är renoveringen av Älvsborgsbron i Göteborg. Nyligen
genomfördes den femte etappen av arbetet
där man vattenbilade plattskarvar. Under 14
dagar hade man igång fyra vattenbilningsrobotar samtidigt som arbetade dygnet runt.
Beställare av jobbet var DAB. Andra jobb som
utförts där vissa fortfarande pågår är att man

tet som sådant, men så sker ju det mesta av
arbetet utomhus också med god luftväxling.
Andreas upplever heller inte någon hård konkurrens från andra aktörer. ”Idag finns det job
så det räcker till alla”, säger han.
BVA Group sysselsätter idag 30 personer
och vidareutbildar sina anställda kontinuerligt
inom framförallt ökad säkerhet och kvalitet.
www.bvagroup.se

NISCHNING GER KONKURRENSKRAFT
FÖR SVENSK VATTENBILNINGSTEKNIK AB

har utfört vattenbilning av kylvattenkanaler
vid Forsmarks kärnkraftverk. Här användes
främst handlans och restmaterialet sögs ut
med sugbil. Beställare var Vattenfall. Sedan
har man undervattenbilat vid renoveringen
av Getingmidjan i Stockholm. Även här kördes med handlans och beställare var Implenia.
Man har bytt brofogar på Essingeleden på uppdrag av Trafikverket. Här användes två robotar samt två handlansar och jobbet utfördes
under sommaren 2021. Vidare har man utfört
betongrenovering av Mälarbron i Södertälje.
Här har man bytt ut växellåda och kuggbanor,
tätskikt med mera. Man använde sig av robot
och handlans. Beställare var Södertälje kommun. BVA har också utfört diverse vattenbilningsuppdrag vid Slussenprojektet på uppdrag
av Skanska. Fräsmt har robotar och handlansar
använts. Till detta skall läggas ett antal garagerenoveringar i stockholmsregionen. Här är det
främst med robotar och handlansar uppdragen
utförs. Beställare är diverse fastighetsbolag och
bostadsrättsföreningar.
Under 2021 har man investerat i en Aquacutter 400-robot och en Powerpack 700 från
Aquajet Systems. Senare i vår kommer man att
investera i ytterligare en handlansutrustning
från Hammelmann.
Gällande konjunkturerna är men mer än
nöjda. ”Just nu känns det som det finns mer
jobb än någonsin. Tillgånger på jobb har varit
mycket god under hela 2021 och det verkar
som att 2022 blir detsamma”, säger Andreas
Nordström. Han berättar att han inte upplever att Corona-pandemin haft någon negativ
inverkan på arbetstillgången eller själva arbe-

Den svenska vattenbilningsentreprenör som
varit med längst i gemet är Svensk Vattenbilningsteknik AB, SVT i Vetlanda som startade
redan 1986. Bolaget grundades av bröderna
Carl Gustaf, Per Åke och Jan Ola Andersson.
Bröderna är fortsatt verksamma i bolaget men
idag ägs verksamheten av Eleda Group med
säte i Malmö. SVT omsatte runt 20 MSEK under 2021 och räknar med att hamna på samma
nivå för innevarande år.
Huvudkontor och verkstad ligger i Vetlanda
men man har ett filialkontor i Göteborg. Det
geografiska arbetsområdet är mellersta och
södra Sverige. För SVT dominerar uppdrag i
hamnområden och inom kärnkraftsindustrin.
Den utrustning som används framförallt är
olika typer av geijdersystem och ramar. Några
exempel på genomförda uppdrag är vattenbilning av ett 70-tal isskydd i Videbergshamnen
vid Ringhalsverken. Vidare har man bilat bort
cirka 120 kubikmeter betong runt en reaktorinneslutning, också vid Ringhalsverken. I
flera etapper har man också vattenbilat större
primärbalkar som kräver olika avväxlingar
både i Göteborgs hamn och Preemraff i Lysekil. Just nu arbetar man bland annat i Valdemarsviks skärgård för Peab. Här bilar man
balkar på undersida kajdäck samt vattenbilar
pålar ner till åtta meters djup med geijderutrustning. Per-Åke Andersson på Svensk Vattenbilningsteknik berättar att under 2021 har
man inte behövt göra några större investering-

ar i verksamheten men för året planerar man
att investera i en larvbandsburen vattenbilningsrobot från Aquajet Systems. Per-Åke berättar också att tillgången på jobb under 2021
var större än normalt och känslan inför 2022
är densamma. SVT är väldigt nischade inom
sitt verksamhetsområde så man känner inte av
någon direkt konkurrens från andra entreprenörer.
Man har heller inte påverkats så mycket av
pandemin. ”Själva uppdragen och arbetsplatserna har inte påverkats av pandemin men däremot har vi haft lite högre personalfrånvaro
än normalt mycket beroende på både sjukdom
och karantänsregler”, säger Per-Åke.
Fortsätter man i nuvarande takt kommer
man behöva nyanställa under året. SVT har
ingen särskild certifiering men arbetar gentemot styrande dokument. Personalen får de
internutbildningar som behövs för verksamheten.
www.svenskvattenbilningsteknik.se

SVB SATSAR PÅ KRAFTFULL
ÖKNING MED PARTNERN L&T OY
Sand & Vattenbläst i Tyringe AB eller helt enkelt SVB grundades 1991 av Jörgen Persson.
Idag ägs bolaget av Jörgen Persson, Jonas Björk,
Johannes Strömberg och företaget Lassila &
Tikanoja Oy. Man sysselsatte 65 anställda under 2021 och omsatte 105 MSEK. För 2022 räk-
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nar man med att komma upp i en omsättning
runt 125 MSEK. Företagets huvudkontor med
verkstad ligger i Tyringe samt att man har en
filial i Karlshamn. Det geografiska arbetsområdet är i huvudsak södra Sverige men man åtar
sig även uppdrag längre norr ut i landet och i
de nordiska grannländerna.
SVB levererar vattenbilningsuppdrag till
kunder inom process- och tillverkningsindustrin samt byggbranschen. Främst handlar det
om värmekraftverk, kemisk industri samt fastighet och infrastruktur, där uppdragen domineras av vattenbilning av eldfast infodring i komplex miljö samt vattenbilning av kantbalkar
och överkonstruktioner i infrastrukturbyggen.
Tack vare SVBs vattenreningsteknik har man
dessutom haft möjlighet att ta ett antal särskilt
utmanande uppdrag där kraven på reningen
varit avgörande, vilket gett SVB ytterligare drivkraft att fortsätta investera inom detta område.
Under 2021 har ett stort antal vattenbilningsuppdrag genomförts runt om i landet,
här följer några exempel: Vattenbilningsuppdragen inom förbränningsindustrin fortlöper
kontinuerligt, där SVB bland annat vattenbilar
eldfast infodring. Många av uppdragen omfattar även recirkulering och rening av processvattnet som uppstår. Ett koncept som sparar
åtskilliga liter vatten.
I Malmö har man genomfört omfattande
vattenbilning av pelare, med hjälp av rigg och
robot. I det stora ”fyrspårsprojektet” där Trafikverket genomför omfattande utbyggnad
av södra stambanan, har SVB levererat flera
vattenbilningsuppdrag som omfattat arbete
med så väl robot som handlans. I ett parkeringsgarage i Landskrona har SVB levererat
ett omfattande helhetsåtagande inkluderande
vattenbilning av undersida bjälklag samt vattenrening och hantering av betongrester. Därtill har man levererat ny betong till projektet.
Just nu pågår det naturligtvis en mängd oli-
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ka projekt. Flertalet projekt som omfattar högtryck handlar om vattenfräsning av bassänger.
Vattenbilning av överkonstruktioner i ett antal
större renoveringsprojekt i Malmö fortlöper
också just nu. Dessa projekt omfattar rening
av processvatten, där noggranna provtagningar görs för att säkerställa kvaliteten på vattnet
innan det släpps till recipient.
Under året som gått har SVB gjort fortsatt
stora investeringar inom tjänsteområdena
högtrycksteknik och vakuumteknik. Man har
bland annat köpt in högtryckspumpar från
Aquajet, växlad flödespump från Conjet plus
fordon, två vakuumlastare, en från Disab och
en från Amphitec samt ett fordon för dammfri gatu- och områdesrengöring från Disab. I
början på innevarande år levererades ytterligare en vakuumlastare från Amphitec samt en
ADR-klassad slambil med hetvattenpanna från
Interconsult. Under 2022 kommer ytterligare
investeringar att göras i takt med att behoven
växer.
Gällande konjunkturerna har man under
föregående år upplevt en positivitet och oförändrad köpkraft hos kunderna, trots viss påverkan av Corona-pandemin. Efterfrågan är stor
på helhetsåtaganden som omfattar vattenbilning och vattenrening. SVBs prognoser för 2022
pekar mot fortsatt efterfrågan på alla tjänster
och därmed väntas en positiv utveckling.
SVB upplever en fortsatt utveckling mot att
kunderna har betydligt högre krav gällande
hanteringen av spolvattnet i vattenbilningsuppdragen. ”Även om frågan tidigare varit
aktuell så är det numera ofta en förutsättning
för att vara en tänkbar leverantör för uppdraget. Vi tycker att detta är ett positivt framsteg
som driver teknikutvecklingen fortare framåt,
det är bra för såväl kunden som vår miljö”, säger Martin Bernebring, marknadschef på SVB.
SVB ligger långt framme när det kommer till
vattenreningsteknik och uppfyller idag alla
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gällande krav. Man ser dock ännu fler möjligheter och arbetar nu bland annat med förbättring av de reningsmetoder som används.
SVB är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001
och ISO 45001. Samtliga medarbetare har genomgått utbildning för att arbeta med höga
tryck. Utbildningen omfattar såväl teoretisk som
praktiska delar, där operatören lär sig att arbeta
säkert med höga tryck, hur man förebygger arbetsolyckor och förslitningsskador samt hur man
skapar en trivsam och sund kultur på arbetsplatsen. Man går igenom risker med jobbet, god ergonomi och vikten av rätt skyddsutrustning.
SVB har en långsiktig plan om att fortsätta
sin geografiska expansion i syfte att komma
närmre nuvarande och potentiella kunder,
framförallt på väst- och östkusten. Detta
kommer förstås också att innebära stora investeringar i personalresurser inom alla kompetenser och en fortsatt offensiv expansion av
bolagets maskinella utrustning, där man vill
investera i modern teknik.
Värt att nämna är att SVB har ingått partnerskap med företaget Lassila & Tikanoja för
att med gemensamma krafter förstärka och
utveckla sitt erbjudande till kunder inom
industri-, bygg- och fastighetssektorn i Sverige. Lassila & Tikanoja, eller L&T som de också kallas, är ett finskt serviceföretag som bland
annat levererar industri- och miljösaneringstjänster på den finska marknaden. L&T har
omkring 8200 anställda och omsätter över 800
miljoner euro. ”Tillsammans med Lassila & Tikanoja får vi helt nya möjligheter att växa och
skapa ytterligare kundnytta, bland annat tack
vare deras mångåriga erfarenhet av stora industrikunder och särskilda expertis när det kommer till metodutveckling. Vi ser fram emot att
framöver kunna erbjuda så väl nya som befintliga kunder fler intressanta tjänster och utökad
lokal förankring”, berättar Bernebring.
www.teamsvb.se

ÅTERUPPSTÅNDEN

DIMASTOOLS.SE

Lars-Göran Nilsson (höger) tillsammans
med en annan veteran från vattenbilningsbranschen, Roland Hällgren,
Waterjet Entreprenad, på ett kajrenoveringsjobb i Masthamnen i centrala
Stockholm.

37 ÅR

i vattenbilningens tjänst
Lars-Göran Nilsson är en av grundarna till företaget Conjet AB och
som vid årskiftet gick i pension. Tidningen Professionell Demolering
grundades några år efter att Conjet AB bildades och har därmed
kunnat följa företagets utveckling under många år.

L

ars-Göran är en av pionjärerna inom vattenbilningsteknikens utveckling i Sverige
och han har jobbat med vattenbilningsteknik sedan mitten av 1980-talet. Conjet AB och Aquajet Systems AB är de två
svenska företag som sett till att tekniken uppfunnits och utvecklats och som sett till att tekniken idag används över hela världen. De två
tillverkarna dominerar marknaden.

VÄGVERKET VILLE HITTA EN NY METOD
Allt började i inledningen 1980-talet. Svenska
Vägverkets brosektion insåg att man inte längre kunde använda traditionella bilningshammare för att ta bort dålig betong på skadade
broar då de skapade mikrosprickor i betongen.
Man sökte då en ny teknologi som inte skadade den kvarvarande brostrukturen som de
slående metoderna gjorde.
Vägverkets brosektion lät därför bilda en
utvecklingsgrupp som bestod av Atlas Copco
som maskinutvecklare och tillverkare samt
ABV som idag är NCC en entreprenör som
kunde utföra de tester som behövdes genomföras och faktiska entreprenader på broar som
behövde repareras.
”Jag blev anställd av Atlas Copco i början av
1985 som produktansvarig för vattenbilningsmaskinen Conjet som Atlas Copco då utvecklat och
som de nu börjat att producerade och marknadsföra. Jag har sedan min anställning fram till min
pensionering vid årsskiftet 2022 haft förmånen
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att få arbeta med vattenbilningsteknologin under drygt 37 år”, berättar Lars-Göran.
Lars-Göran är bosatt i Stockholm sedan
1960-talet men växte upp i Härnösand, där
hans morfar var entreprenör och drev ett företag med alla typer av entreprenadmaskiner och
även en krossanläggning. ”Min far jobbade för
min morfar under min tidiga uppväxt och jag
fick följa med på många arbetsplatser. Pappa
kom senare att arbeta med försäljning av entreprenadmaskiner och på det sättet skapades ett
intresse för branschen”, berättar Lars-Göran.
Familjen flyttade till Stockholm i mitten på
60-talet. Lars-Göran gick en maskinteknisk utbildning på gymnasiet samt läste ekonomi vid
Stockholms universitetet. Vid 17 års ålder jobbade han en sommar som mekaniker i Doncaster, England för att förkovra sin engelska. Några
år senare så tillbringade han ett år i USA där han
fick arbeta för två olika Caterpillar återförsäljare
i Pennsylvania och New Jersey. Tidiga erfarenheter som betytt mycket för den fortsatta utvecklingen. Efter lumpen och studier fick LarsGöran arbete på Berema, ett dotterbolag till
Atlas Copco. Året var 1980. Här arbetade han
med internationell försäljning av motorborrmaskiner. ”Arbetet på Berema var kul och lärorikt och en utvecklande del av mitt arbetsliv. Jag
jobbade till stor del i Nordafrika, huvudsakligen
i Algeriet, Tunisien och Marocko, länder som
är arabisk- och fransktalande. För att kunna arbeta där fick jag hjälp av Berema för att utveckla
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franskan genom att studera en tid i franska Aix
en Provence”, berättar Lars-Göran.
1985 deltog Lars-Göran i en intern utvecklingskurs för anställda inom Atlas Copcokoncernen. Han träffade då en blivande kollega, Nils Biström, som föreslog att han skulle
söka ett jobb som produktansvarig för en ny
teknologi som hette vattenbilning. Något som
han hade hört talas om men inte riktigt visste
vad det handlade om. Resten är historia. LarsGöran har sedan anställningen på Atlas Copco
vigt merparten av sitt yrkesverksamma liv till
vattenbilningsteknologin.

MANAGEMENT BUY OUT BLIR CONJET AB
Lars-Görans position på Atlas Copco var till
en början produktansvarig och efter ett par år
blev han också ansvarig för marknadsföringen
av produkten. Varumärket Conjet såldes genom Atlas Copcos försäljningsbolag runt om
i världen vilket gjorde att han kom att besöka
merparten av världen.
”Men kravet på kunskap om teknologin
och produkten i sig gav säljbolagen svårigheter
att ta till sig produkt därför var jag ofta del i
försäljningen ut hos säljbolagen när en kund
visade intresse av att köpa en maskin. Men intresset för vattenbilningstekniken växte inte
i den takt som Atlas Copco hoppats på. 1989
skedde en del förändringar inom Atlas Copco.
Man beslutade att minska diversifieringen vilket resulterade i att avyttra produkter som inte

EN VÄXANDE FAMILJ

HUSQVARNA
BATTERIPRODUKTER

Vill du veta mer? Läs mer på:
www.husqvarnacp.se

Besöken ute hos kund med både underleverantör och beställare har blivit otaliga för Lars-Göran under åren. Här besöker han kraftverket i Midskog senvintern 2013 under en renovering. Otaliga meter
under marknivån i närheten av turbinerna. Bakom de stängda dammluckorna trycker Indalsälvens
vattenmassor på. Från vänster Lars-Göran, Karl Petter från vattenbilningsentreprenören Demcom
Demolition och Vattenfalls projektledare Bengt Jonsson.

hade med företagets kärnverksamhet att göra,
däribland vattenjettekniken där vattenbilningen ingick”, säger Lars-Göran.
I december 1989 erbjöds Lars-Göran och
hans kollega Kent Fahlström, som också arbetade med Conjet, samt Carl Strömdahl och
Bengt Grinndal som arbetade med en liknande
produkt, Aquabrasive, att köpa ut de två produkterna från Atlas Copco i ett management
buy out. Den första januari, 1990, bildades
Conjet AB.
De första fyra åren hyrde man lokaler av Atlas Copco i Nacka. Bolaget utvecklades bra och
snart hade man växt ur lokalerna och flyttade
till nya egna lokaler i Haninge 1994.
Till en början var Conjets marknad huvudsakligen koncentrerad till Norden, Italien,
Schweiz, USA och Canada som tidigt accepterade vattenbilningsteknologin. Med åren
ökande användningen av vattenbilningsutrustning i Europa och Nordamerika men även
i Japan och Mellanöstern. Kunderna var i huvudsak specialentreprenörer och det var sällan
man arbetade med en huvudentreprenör. Oftast kördes robotarna av ett speciellt team som
företaget man sålt till valt ut att ansvara för
arbetet. Conny Tångring, ansvarig för service
tillika programmerare av maskinerna, utbildade kundernas operatörer och efter utbildningen blev de certifierade att köra och underhålla
Conjet-maskinen.
”I början så sålde vi oftast både robot och
pump. Allt eftersom teknologin blev känd så
kom pumpleverantörerna att själva offerera
pumpar. Det fanns dessutom redan företag
som utförde industrisaneringsarbeten och
som rengjorde stora industrianläggningar
inom exempelvis massaindustrin och dessa
kunder hade redan pumpar. Genom att börja
jobba även med vattenbilning kunde dessa
entreprenörer få en bättre utnyttjandegrad av
sina pumpar. Detta gjorde att marknaden ökade och senare så började en hel del renodlade
vattenbilningsentreprenörer även jobba med
industrirengöring för att få bättre utnyttjandegrad av sina pumpar speciellt vintertid då
vattenbilningen inte var lika aktiv”, berättar
Lars-Göran.
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Under sina 37 år i branschen så har han träffat ett stort antal kunder över hela världen och
sett många olika typer av projekt där vattenbilningstekniken spelat en viktig roll. Han berättar om produktlösningar där man fått adaptera maskiner med olika tillbehör och där man
även byggt skräddarsydda maskiner för kunder
med specifika behov. ”Det har många gånger
varit utmanade och ibland svårt men med stor
tillfredställelse när kunder kunnat utföra sina
projekt i tid och på ett tillfredställande sätt”,
berättar Lars-Göran.
Under åren har många kunder blivit personliga vänner till Lars-Göran som han har
god kontakt med än idag. Kort och gott så
tycker han att det varit mycket tillfredställande
att få var med att utveckla en maskin med en
helt ny teknologi.

FRAMTIDEN
När Lars-Göran nu lämnat sina aktiva år i arbetet med vattenbilningstekniken kan vi ju inte
låta bli att fråga hur han tror att vattenbilningstekniken kommer att utvecklas i framtiden?
”Det är väldigt svårt att svara på. Men jag tror
att tekniken kommer att spela en avgörande roll
under de närmast åren då många betongytor på
känsliga strukturer som broar, kraftverk, kajer,
parkeringshus med mera behöver renoveras.
Vattenbilningstekniken är tveklöst den bästa
metoden för den här typen av arbeten då den

Lars-Göran Nilsson.
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inte skadar den kvarvarande strukturen varför
livslängden ökar mer än det dubbla jämfört med
slående metoder. Dessutom så använder man
väsentligen mindre betong vid en reparation än
vad man använder vid en nybyggnation. Detta
är bra för miljön då det visat sig att en stor andel
av allt koldioxidutsläpp kommer från betongtillverkning. Det här är bidragande orsaker till
att denna teknologi kommer att öka. Det viktiga är att man får ut budskapet till alla ägare
av strukturer så att de specificerar att denna
teknologi skall användas på deras projekt. Jag
vet att det arbetas hårt både hos tillverkare och
entreprenörer med att få ut teknologin till fler,
därför tror jag på en ytterligare tillväxt i framtiden”, säger Lars-Göran.
Lars-Göran tror att marknaden fortsatt kommer att präglas av specialentreprenörer som jobbar för underentreprenörer men tror också att
fler huvudentreprenörer kommer att investera
själva i tekniken. När projekten är stora kan huvudentreprenörerna undvika stilleståndskostnader mellan gjutningar och bli oberoende av
underentreprenören när maskinen måste vara
tillgänglig. Lars-Göran tror även att vägverk i olika länder kan tänkas investera i tekniken för att
göra egna underhållsjobb och därmed undvika
offentliga upphandlingar som tar tid och kostar
pengar. Större och löpande underhåll kommer
troligen fortsatt att upphandlas, tror han.
I början av 2019 beslutade Conjets dåvarande
ägare att avyttra en del av bolaget och detta ledde
till att man sålde en större del av bolaget till externa ägare som idag sköter driften och utvecklingen av Conjets framtid. ”Med de nya ägarna
vid rodret så har man satsat mycket mer på alla
delar i företaget, allt från att förbättra produkten
till att öka insatserna på försäljning och marknadsföring genom nyrekrytering av personal.
Antalet anställda har växt trefaldigt sedan försäljningen. Den kraftfulla expansionen som Conjet
just nu genomgår har gjort att man flyttat till nya
lokaler i Albyberg, Haninge. ”Som fortsatt minoritetsägare och styrelseledamot i bolaget följer jag
med spänning den framtida utvecklingen som
jag både tror och hoppas kommer att utveckla
företaget på ett positivt sätt.
Livet som pensionär är ganska annorlunda
från det hektiska livet som företagsledare. Nu
har Lars-Göran i större omfattning förmånen
att ta del av hans barns liv och inte minst barnbarnens liv och utveckling. ”Det är fantastiskt
att kunna lägga mera tid på den närmaste familjen”, säger Lars-Göran.
Som pensionär kommer Lars-Göran även
att kunna lägga mera tid på sina intressen
som exempelvis segling och jobba på sommarstugan i norra Sverige. ”Utöver det kommer
jag försöka hålla igång med träning som att
springa, vandra i skog och mark och åka skidor.
Dessutom gillar jag fortsatt att resa med en vän
eller vänner för att se nya platser, det kommer
jag att fortsätta med”, avslutar Lars-Göran. PD
vill med det önska Lars-Göran lycka till med
sitt nya liv som pensionär.

KONSTRUERAS OCH
TILLVERKAS I SVERIGE
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AUTOMATED CONCRETE REMOVAL” (ACR) ÄR

lösningen i Salt Lake City

För att stödja förväntad ekonomisk tillväxt förutspår experter att massiva
globala investeringar inom infrastruktur kommer att behövas mellan 2017
och 2035. Frågan uppstår dock om arbetsmarknaden kommer att kunna
stödja någon investering.

D

et är uppenbart att det finns ett behov
av automatisering som kan maximera
produktiviteten, särskilt när det kommer till byggprojekt inom infrastruktur. Utrustningstillverkaren Conjet AB
och dess kunder arbetar hårt för att lösa dessa
utmaningar, och en pågående renovering av
parkeringsdäck i Salt Lake City, Utah, är ett exempel på just detta.

HÖGPROFILERAT RENOVERINGSPROJEKT
I december 2019 påbörjade Jesu Kristi Kyrka av
de Sista Dagars Heliga ett stort renoveringsprojekt i hjärtat av centrala Salt Lake City,
Utah. Mellan kyrkans administrativa byggnader ligger ett torg som består av ett imponerande landskap av fontäner, blomsterträdgårdar, gräs och annan växtlighet. Kyrkan anlitade
Jacobsen Construction för att fungera som
huvudentreprenör med ansvar för den övergripande renoveringen av Salt Lake Temple
och Temple Square, med Paul Shingleton som
projektledare för projektet.
Under torget ligger en underjordisk parkering i tre våningar byggd 1962. Den hade råkat
ut för ett visst läckage från vattencirkulationssystemet och landskapet direkt ovanför. För
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att rensa landskapsområdet för renovering
och åtgärda läckaget måste hela torget med
landskapsarkitektur och betongarkitektur tas
bort tillsammans med tätskiktet som isolerar
mot vatten på parkeringens betongtak. För
att komplicera saker ytterligare innehåller det
vattentäta lagret dessutom asbest från den ursprungliga konstruktionen. När byggnadsingenjörer räknade på omfattningen av arbetet
och renoveringstiden för torget, uppskattade
de att en utgrävning skulle visa på en delaminering på två till fem procent av betongtaket.
När renoveringsarbetet påbörjades och platsen grävdes ut i mars 2020 upptäckte man att
det faktiskt förekom 70 till 90 procents delaminering över hela taket på 200 000 m². Detta
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oväntade tillstånd innebar en stor risk för betydande projektförseningar. Jacobsen kallade
snabbt in en rivningsunderentreprenör för att
börja ta bort det översta lagret av skadad betong,
totalt mellan 13 000 till 16 722 m². Underentreprenören började omedelbart arbeta med en
grupp på 12 man som körde sex stora bilningsspett. Det stod dock klart att projektet skulle
försenas med ytterligare två år, minst, på grund
av den enorma mängden betong som skulle tas
bort. Då sökte Jacobsen efter andra teknologier
som kunde automatisera och öka effektiviteten
jämfört med den manuella borttagningsprocessen med bilningsspett. De upptäckte då ACRrobotarna tillverkade av Conjet AB.

ÖKAD EFFEKTIVITET
Conjet, med huvudkontor strax utanför Stockholm, Sverige, med ytterligare kontor i Charlotte,
North Carolina, är en tillverkare av ACR-robotar.
Conjet grundades 1990 av en liten grupp som
hade utvecklat vattenbilningsteknik som en division av ett större företag i mitten av åttiotalet.
Sedan dess har Conjet fokuserat uteslutande på
att göra vattenbilningsprocessen enklare, mer
exakt och mer produktiv. Sammanlagt finns år av
teknikutveckling inbäddade i varje Conjet-robot.

Efter att ha upptäckt ACR-robotarna genom onlinesökningar kontaktade Shingleton
Conjets nordamerikanska team för att undersöka dess potentiella nytta vid renoveringen av
torget. Shingleton och Conjet-teamet hade ett
ingående möte där Conjet förklarade effektiviteten, säkerheten och kvalitetsfördelarna med
ACR och vattenbilning. Shingleton kopplade
sedan ihop Conjet med en av sina mest kapabla underentreprenörer, TID Demolition, som
ytterligare kunde undersöka tillämpningen
och fördelarna med ACR för renoveringen.
TID Demolition, med bas i North Salt Lake,
har över 25 års erfarenhet av bland annat butiksytor, kontor, statliga projekt, tillverkning
och bostadsarbete. Genom en kombination
av erfaren, skicklig personal och specialiserad
utrustning kan TID framgångsrikt utföra komplexa och utmanande rivningsprojekt samtidigt som de tillhandahåller ett säkert, rent och
produktivt jobb för sina kunder.
Även om TID inte hade någon tidigare erfarenhet av vattenbilning, kunde Conjets team
förklara processen och svara på deras frågor,
såsom nyckelfaktor att tänka på när man utför vattenbilning, ACR-robotarnas funktion,
produktivitetskapacitet samt hur man hanterar inneslutning och hantering av spolvatten
och behandling. Förutom de enligt Conjet
tydliga produktivitetsfördelarna med ACR
kunde Conjet också utbilda både Jacobsen och
TID om andra fördelar. Till exempel förbättras
arbetarsäkerheten tack vare elimineringen av
kiseldioxiddamm och vibrationer, tillsammans
med drastiskt minskat buller, enligt Conjet.
Dessutom förlängs konstruktionens livslängd
avsevärt eftersom att vattenbilningsprocessen
enligt Conjet resulterar i en starkare bindning
mellan restbetong och det nya ytskiktet. Efter
flera möten med Conjet beslutade Jacobsen
och TID att testa ACR-tekniken. I juni 2021
köpte TID en Conjet ACR Robot 557 MPA
standardmodell och började arbeta med renoveringen av Temple Square.

ATT HÅLLA PROJEKTETS SCHEMA
När Robot 557 MPA levererades till TID gav
Conjet uppstartsutbildning med hjälp av Con-

jet Universitys läroplan. Tim Best, Conjets
Customer Success Manager för Nordamerika,
ledde utbildningen. Han har över 20 års erfarenhet av vattenbilningsutrustning ute i fält
och av att planera, estimera och leda genomförandet av komplexa och utmanande projekt
över hela USA och Kanada.
Conjets ACR-robotar har designats med användarvänlighet, precision och produktivitet
som primära mål, och 557:an levde enligt Conjet upp till sina designintentioner med detta
projekt: Inom ett par dagar hade Best utbildat
TIDs huvudoperatör i hur man korrekt använder Robot 557 MPA, den medföljande Hammelmann-högtryckspumpen och hur man hanterar
spillvattenavrinning. Under den första veckan
blev TIDs huvudoperatör bekväm med att använda Robot 557 MPA. Under den andra veckan
blev produktivitetsfördelarna med ACR tydliga.
Robot 557, tillsammans med två TID-anställda,
tog i genomsnitt bort samma mängd betong per
timme som den tidigare entreprenören med 12
anställda och bilningsspett tillbringade tre hela
dagar på, enligt Conjet.
TIDs tidiga produktivitetsresultat fick projektingenjörerna att omvärdera planeringen
igen. Den inledande fasen av arbetet omfattade
en bilningsyta på 6000 m². Med hjälp av bilningsspett beräknades det ta till februari 2022
att slutföra denna inledande fas. Men med ACR
Robot 557 MPA slutförde TID denna borttagning i september 2021. På grund av sekvenskonflikter med garaget nedan har TID faktiskt
börjat använda 557:an för arbete på andra arbetsplatser mellan arbetsspurtarna på Temple
Square-projektet. Utöver produktivitetsvinsterna med ACR jämfört med bilningsspett,
har det funnits andra, mer kvalitativa fördelar.
Eftersom torget är omgivet av kontor, fick Jacobsen många klagomål om det höga ljud som
skapades av bilningsspett. Däremot är Robot
557 och pumpen relativt tysta och har drastiskt
minskat antalet bullerklagomål från omgivande
kontorsanställda, enligt Conjet.
Travis Keenan, TIDs projektledare som
övervakar Temple Square-arbetet, sade: ”Vi
har varit extremt imponerade av både användarvänligheten och produktiviteten hos
557:an. Med operativsystemet Conjet One och
bara ett par dagars utbildning från herr Best
kunde våra fältanställda snabbt bli bekväma
och skickliga på ACR-processen. Och produktiviteten har verkligen tagit oss med storm.

När vi först togs in i Temple Square-projektet
satte huvudentreprenören vad vi trodde var
ett aggressivt mål för betongborttagning per
dag. Men med Conjets ACR-teknologi har vi
faktiskt kunnat överträffa det målet. Vi kunde
inte vara mer nöjda med vårt beslut att ta med
ACR Robot 557 MPA i vår arsenal av verktyg på
TID Demolition.” Paul Shingleton kommenterade också: ”Mängden tid som kommer att
sparas baserat på bilningsspettprocessen kommer att rädda projektet helt. Detta var min
första erfarenhet av Conjets ACR-teknik och
vattenbilning. I framtiden när vi har jobb där
betongborttagning krävs kommer vi definitivt
att konsultera med TID och Conjet för att hitta
den mest effektiva ACR-lösningen.”
När Jacobsen Construction fick den dåliga
nyheten om att mängden delaminerad betong
på torget var mycket större än förväntat, flyttades planeringen för färdigställande till juli 2023.
Men efter att TID tog in Conjet ACR Robot 557
MPA och snabbt lärde sig hur man använder
den innovativa tekniken för att utföra vattenbilning, flyttades slutdatumet för borttagning
av all delaminerad betong fram till juli 2022.
Detta är ett helt år tidigare än vad som skulle ha
varit möjligt med den manuella bilningsspettprocessen. Dessutom uppskattar TID att automatiseringen och produktiviteten hos 557:an
har minskat mängden arbetskraft som behövs
med 30 000 till 40 000 mantimmar.
Torgrenoveringsprojektet är ett mikrokosmos av både infrastrukturutmaningarna som
vår planet står inför, såväl som innovationskraften för att lösa dessa utmaningar. Det
finns en enorm mängd av åldrande betonginfrastruktur i behov av reparation, parat med
problemen med en minskande arbetsstyrka.
Ändå ger innovativ teknik som dessa ACR-robotar enligt Conjet en genomförbar väg framåt
som är mer hållbar, säker och effektiv än de
gamla sätten att göra saker på.
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”Betonghåltagningsdrottningen” Talisha Bryan omfamnar
möjligheten att dela sin egen svåra berättelse om tillfrisknande och överlevnad i hopp om att andra kan hitta den
inspiration som behövs för att möta sina egna inre demoner.

USAs DROTTNING AV

betonghåltagning
I den mansdominerade byggbranschen utmärker sig Talisha Bryan från
Utah, USA, inte bara för sitt kön och sin betonghåltagningsförmåga, utan
också för att ha rest en lång och svår väg tillbaka från missbrukets djup.

D

et finns ingen anledning att buga för
drottningar när man träffar Talisha
Bryan, den självtitulerade ”Drottningen
av diamanthåltagning”, vars populära
YouTube-videor visar hur hon skickligt
hanterar betongsågar och borrar vid projekt
runt Salt Lake City. Talishas lättsamma sätt
och leende visar på hennes genuina entusiasm för det fysiskt krävande arbetet, särskilt
när hon tar sig an uppgifter som är slitsamma
även för de mest rutinerade av hennes manliga
kollegor. Det beror på att betonghåltagning är
mer än bara ett jobb för Talisha. Det har också
gett grunden för att återuppbygga ett liv som
en gång fastnade i en till synes oändlig, nedåtgående spiral av drogberoende. Och som en
del av en bransch där missbruksfrekvensen är
nästan dubbelt så stor som det nationella genomsnittet i USA, omfamnar Talisha möjligheten att dela sin egen svåra berättelse om tillfrisknande och överlevnad i hopp om att andra
kan hitta den inspiration som behövs för att
möta sina egna inre demoner. ”Inget bra i livet är lätt, men om jag kan övervinna dem kan
vem som helst”, säger Talisha om sin kamp.
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EN FÖRVÄRRAD CYKEL AV BEROENDE
Talishas missbruksproblem började under
hennes tonår i Salt Lake City-området. Hon
beskrev sig själv som en ”bråkstake” som regelbundet var ute sent och drack och rökte

Talishas fina familj: från vänster dottern Bree,
pojkvännen Christian Jackson, Talisha och dottern Lilly.

Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2022

marijuana med vänner. Upprepade försök från
Talishas föräldrar och andra att ändra hennes
beteende gjorde ofta mer för att förstärka det.
Kortlivade perioder av att vara ren gav vid upprepade tillfällen rum för frestelser från andra,
mer skadliga droger såsom heroin, kokain och
metamfetamin.
Under sin tidiga 20-årsålder hade Talisha
hunnit gifta sig och skilja sig, och bli mor till
två döttrar: Lilly, som föddes med genetisk
hjärtsjukdom och har genomgått flera öppna
hjärtoperationer, och Bree, vars pappa överdoserade på heroin och gick bort när hon var
bara fem. Även om Talisha hade gjort sitt bästa för att hålla sig ren för sina unga döttrars
skull, började pressen från att vara ensamstående mamma medan hon hade två jobb öka,
och med det lockelsen att fly tillvaron genom
droger. Inte ens att bli allvarligt skadad i en
bilolycka avskräckte henne från en väg som
hon visste mycket väl skulle leda till ett dåligt
slut. ”Jag upprepade bara samma misstag eftersom jag fortfarande var samma person”, säger
Talisha om tiden då hon så småningom gick
tillbaka till att missbruka heroin och metamfe-

tamin. ”För att bli ren och hålla sig ren behöver
du en ny personlighet.”
Den vändpunkten kom den 23 juli 2018, ett
datum som Talisha aldrig kommer att glömma, då droganvändningen och langningsaktiviteterna gav henne sex månaders fängelse i
Davis County-fängelset. ”Jag hade nått botten,
men sanningen är att förlora allt och hamna i
fängelse räddade mitt liv. Jag förstod äntligen
allt som jag hade utsatt min familj för och alla
sätt jag hade svikit mina barn. Efter alla andra
gånger där jag trodde att jag var redo att förändras visste jag den här gången att jag verkligen var tvungen att göra något annorlunda”,
förklarar Talisha.

ÄR DU SÄKER PÅ
ATT DU VILL GÖRA DET HÄR?
Under sin tid i fängelse blev Talisha vän med
en annan kvinnlig intern som hade arbetat för
Greene's Concrete Cutting, en betongentreprenör i Salt Lake City-området. Fram till den
tiden bestod Talishas byggerfarenhet av lite
mer än en veckas installation av staket. Ändå
var hon tillräckligt fascinerad för att söka jobb
där efter sin frigivning. ”Jag hade älskat stängselarbetet, att vara aktiv och bokstavligen
jobba häcken av mig”, säger hon, utan att avskräckas av det faktum att betonghåltagning
skulle pressa Talisha till den absoluta gränsen
för hennes styrka och uthållighet. ”När jag ansökte till Greene's, tittade de på mig som ’är du
säker på att du vill göra det här?’”, minns Talisha med ett skratt. ”Och jag sa, ’ja, det är jag!’”
Talisha, som ursprungligen tilldelades arbetsuppgifter i Greenes motorvägsdivision,
lärde sig grunden om betonghåltagning med en
E-Z Drill-bergborr. Det dröjde inte länge innan
hon blev expert på att använda den. ”Från och
med då var det ’min borr’”, säger hon stolt. ”Jag
skulle inte låta någon annan röra den.” Talishas återinträde i arbetsvärlden gick knappast
smidigt, eftersom hon stod inför timmeslånga
pendlingar till och från jobbet samt behövde

Talisha är idag en av administratörerna för Concrete Cutting Nutters Associations Facebook-sida.

Talisha har från första början aldrig varit rädd för att slita häcken
av sig och ta sig an uppgifter som är slitsamma, även för de mest
rutinerade av sina manliga kollegor.

”Som betonghåltagare får jag bokstavligen betalt för att träna. Det gav mig motivation att hålla
mig ren och hålla mig frisk, att få en hel natts sömn, äta hälsosamt och göra allt annat jag behöver
göra. Annars skulle jag inte kunna göra mitt jobb.”

närvara vid sin behandling och, naturligtvis, ta
hand om sina döttrar. Men i takt med att Talishas trygghet och självförtroende med betong-

håltagningsarbetet växte, så växte även hennes
glädje av allt det innebar. ”Jag upptäckte att jag
gillade att gå upp tidigt och jobba hårt under
långa timmar”, säger hon. ”Jag får bokstavligen
betalt för att träna. Det gav mig motivation att
hålla mig ren och hålla mig frisk, att få en hel
natts sömn, äta hälsosamt och göra allt annat
jag behöver göra. Annars skulle jag inte kunna
göra mitt jobb.”
Efter ungefär tre månader började Talisha
arbeta som assistent för Greenes kärnborr- och
väggsågsoperatörer. Ju mer hon iakttog och
lärde sig de olika nyanserna i arbetet, desto
mer njöt Talisha av tanken att hon kunde bli
tilltrodd att arbeta ensam med sin egen lastbil och utrustning, och efter några veckor gick
hennes dröm i uppfyllelse. ”De kastade mig in
i en lastbil med en golvsåg och en kärnborr och
släppte mig lös”, säger Talisha. Hon använde
sin nyvunna självständighet för att djupdyka i
sitt arbete samtidigt som hon lyssnade på poddar, ljudböcker och andra informationskällor
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Slipa eller riva ut golv?

Maskinkatalog

2021

Vi har rätt maskin för jobbet!

Skanna med din
mobilkamera!

Colibri

SuperQuadro

Golvslipmaskin
Hummel

Golvslipmaskin
Lill-Hummel

Kantslip Flip

Högpresterande och
lättanvänd golvslipmaskin.

En mångsidig
slipmaskin.

Starkare, snabbare och
bättre än någonsin.

Populär kvalitetsmaskin
från tyska Lägler.

Med maximal
dammupptagning.

Strato-Mobil IV

Åkstripper ADB HighSpeed

JUNIOR Åkstripper

Flexistripper

Multistripper
Vario NG

Ny hydraulisk
tungviktare!

Rivningsbranschens
arbetshäst.

Kompakt och högpresterande kraftmaskin.

Stark, smidig och
lätthanterad.

För aggressiv rivning
av hårt limmade mattor.

Hos oss hittar du allt från handhållna strippermaskiner
till stora åkstrippers, golvslipmaskiner för småjobb och
effektiva golvslipmaskiner för stora entreprenadjobb.

@duriproffs

duri.se

för att hjälpa sig själv. Talisha hade inget emot
att bli tilldelad komplicerade jobb, eftersom
de gav en ny möjlighet att överträffa kundens
förväntningar, vilket ofta resulterade i komplimanger om hennes arbete. ”Det var många
entreprenörer som specifikt begärde mig eftersom jag var en av dem som höll allt rent och
gjorde precis vad de ville”, tillägger hon.
Talisha har delat med sig av många av sina
arbetserfarenheter via YouTube, inklusive att
borra 800 hål för armeringsjärn som en del av
renoveringen av det 130 år gamla Davis County Courthouse, som ligger bara några kvarter
från platsen där hon tillbringade sin livsavgörande fängelsetid. Det var också där som Talisha satte ett personligt endagsrekord med
att borra 117 hål, samtidigt som hon stötte på
några kusliga händelser som övertygade henne
om att den gamla byggnaden är hemsökt. När
hon tillfrågas om andra minnesvärda projekt
nämner Talisha gången då hon fick borra hål
för räcken på Lillys gymnasieskola i Ogden,
och skära ribbor för Amazons 93 000 m² stora
distributionscenter i West Jordan.

ATT LYFTA SIG SJÄLV FÖR
ATT HJÄLPA TILL ATT LYFTA ANDRA
Även om Talisha inte kan undvika att sticka
ut som kvinna i ”en mans värld”, är hon i sinnet en betonghåltagare. Punkt slut. Och det

verkade bara naturligt att hennes kärlek till
arbetet skulle resultera i att hon valdes ut som
en av administratörerna för Facebooksidan
Concrete Cutting Nutters Association. ”Äntligen kände jag att jag var en del av något”, säger
hon. Efter att ha fått så mycket av jobbet var
hon fast besluten att ge något tillbaka. Det är
därför hon på varje ny arbetsplats delar ut ett
visitkort med sin YouTube-information på ena
sidan och ”Hemlös heroinmissbrukare blir en
framgångsrik betonghåltagare” på den andra.
Kortet väcker många samtal, och Talisha
är alltid redo och villig att vara idel öra till alla
som vill dela med sig av sin egen kamp med
missbruk. ”Det är många människor som har
sagt till mig att jag har hjälpt dem och att jag är
inspirerande”, säger Talisha, som en dag skulle
vilja starta en ideell organisation fokuserad på
tillfrisknande och stöd för missbrukare. ”Jag
har pratat med familjemedlemmar till missbrukare och försökt ge dem råd, särskilt när
missbruket påverkar deras barn. Om de kan se
var jag var och hur dålig jag var, och det faktum
att jag kunde komma tillbaka för att vara där
jag är idag, kommer det att ge dem hopp om
att de kan göra detsamma.”
Idag har Talisha mycket att vara stolt över.
Hon är ekonomiskt stabil med hus och ny bil,
och delar sitt liv med sin pojkvän Christian
Jackson. Hon har också gått vidare till ett nytt

jobb och hanterat telekomprojekt för B. Jackson Construction of West Jordan. ”De har
betonghåltagningsutrustning så jag sköter de
jobben när det behövs”, säger Talisha. ”Jag vill
fortsätta utföra betonghåltagning vid sidan av
och förhoppningsvis starta mitt eget företag
någon gång.”
Det finns naturligtvis fortfarande utmaningar, inklusive ständig vaksamhet mot allt
som kan få hennes tillfrisknande att hamna
i minsta återfall. Ett beroende är trots allt en
sjukdom som bara kan behandlas framgångsrikt, inte botas. Ändå har Talisha inte vid något
tillfälle i sitt liv känt sig mer säker på att ta itu
med vad livet har i beredskap för henne och
hennes familj. ”Jag visste att det skulle bli svårt,
men det blir lättare för varje dag. Jag låter mig
inte sluta”, säger hon om sitt tillfrisknande.

Om du vill lära dig mer om Talisha, hennes arbete
som betonghåltagare och hur hon hjälper andra
människor att komma ur sitt missbruk, prenumerera på hennes YouTube-kanal genom att använda
den här QR-koden.
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Två nya maskiner som löser dammproblemen
Andersen Contractor AB släpper två nya enheter för
effektiv dammbekämpning.
De ena dysenhet är avsedd för inomhusbruk och
den andra en tysta vattenkanon för utomhusbruk.
Tillverkaren WLP har utökat sitt breda sortiment
av vattenkanoner och system för dammdämpning
med två nya modeller.

MOBIL, TYST, LÖSNING FÖR INOMHUSMILJÖER
WLP ET har en räckvidd på 8 – 10 meter. Den går på
230 volt och är idealisk i inomhusmiljöer. Tystgående, med inbyggd 70 l vattentank som räcker cirka 3
timmar. Kan även kopplas direkt med slang. Den har
två högtrycksdysor monterade på basenheten, samt
ett fristående extra stativ med en dysa till vilket ökar
täckningsytan. Med två hjul och rejält handtag som

gör den lätt att flytta för hand.
Lämplig för betonghåltagning och betonggolvslipning med mera inomhus.

EFFEKTIV OCH TYSTGÅENDE
WLP D70 är framtagen för att vara enkel att använda och effektiv mot dammet. Samtidigt med en
lägre bullernivå på 85 LWa, i stället för 93 Lwa. Dessutom har den en räckvidd på upp till 60 meter samt
elstyrda rörelser och fjärrbetjäning. Elanslutning 32
ampere 400V. Monterad på mobilt chassi. Kan även
monteras på kärra godkänd för allmän väg.
Återförsäljare för WLP i Sverige är Andersen
Contractor AB som erbjuder både uthyrning och försäljning av vattenkanoner.
www.andersen-contractor.se

SDC förstärker försäljnings- och konstruktionsavdelningarna
Det händer saker på SDCs huvudkontor och
fabrik i Nora. Företaget har förstärkt sin stab
med två nya medarbetare, Ola Fredin och
Pelle Olstam.
”Efterfrågan har ökat ordentligt och vi vill
bibehålla god service och kvalitet och behöver
förstärka med ytterligare anställda”, säger Erik
Håkansson.
Eftersom SDC AB strävar efter att lägga det
mesta av sin produktion i Sverige så förstärker

Ersoy Elci.

Joachim Björnström.

man nu sin konstruktionsavdelning med Ola
Fredin som har många års erfarenhet från att
ha arbetat vid Hagby bruk och Sandvik. Pelle
Olstam har lång erfarenhet av diamantborrning
och han kommer att stärka upp Swedish Diamondtool Consultings försäljningsavdelning.
Pelle Olstam nås på telefon 070 286 66 04
och epost pelle@sdcab.se. Ola Fredin nås på
telefon 076 768 45 29 och epost ola@sdcab.se.
www.sdcab.se

Johan Nätt.

Mathias
Götesson Ekenhagen.

DROME FORTSÄTTER SIN EXPANSION
Drome fortsätter på den inslagna expansionsvägen. Under 2021 och fram tills idag har Drome anställt sju nya medarbetare i företaget.
Man har gått från tre heltidsanställda säljare
till hela sju heltidsanställda säljare. I höstas
berättade PD om den nya butiken och servicecentret på Exportgatan 1 i Göteborg. Här är
man nu tre servicetekniker i verkstaden samt
två säljare. Man har tagit in agenturprodukterna Weka, Sundt, Numatic, ETW golvslippro-
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gram och Dazzini vajersågar i sitt produktprogram som sedan tidigare även omfattar AGP,
Cardi, Sila, Starmix, Delfin med flera. Man har
vidare breddat Drome som varumärke med
flera typer av diamantverktyg, stämpstativ,
trycktankar med mera.
Nyanställda i bolaget är Ersoy Elci som är
46 år och hemmavarande i Göteborg. Ersoy
arbetade tidigare hos Jack Midhage AB. Ersoy
kommer att ansvara för verkstaden i Göteborg
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Ola Fredin.

Pelle Olstam.

samt inköp av vissa produktsortiment. Även
Joachim Björnström har anställt på kontoret
i Göteborg. Han är 28 år och kommer från
Göteborg. Joachim kommer att arbeta som
servicetekniker och har tidigare bland annat
arbetat inom det svenska försvaret som fartygsreparatör. Vidare har Johan Nätt anställts
som resande säljare med utgångspunkt från
Linköping. Johan är 51 år och har tidigare bland
annat arbetat för Pullman Ermator, Nilfisk och
Strong för att sedan startat eget med fokus
på arbetsmiljö. Johans säljdistrikt kommer att
vara Östergötland, Jönköpings Län och Värmland. Ny är också Mathias Götesson Ekenhagen som är 48 år. Han jobbar som resande
säljare och utgår från Nybro och kommer att
jobba på distrikten Småland, Kronoberg, Blekinge, Öland och Gotland samt östra Skåne.
Mathias har tidigare varit VD för håltagningsentreprenören EGP Håltagning och har över
30 år i branschen.
www.drome.se

Pauli Hietala 1960-2021

Pauli från ett stort jobb i centrala Stockholm.

Runt nyår nåddes vi av det mycket tråkiga beskedet att Pauli Tapani Hietala gått ur tiden efter en
tids sjukdom. När vi startade tidningen Professionell Demolering kom vi efter några år i kontakt
med Pauli Hietala. Jag som redaktör har haft förmånen att lära känna Pauli väl under åren, dels
genom företaget Borrkompaniet som jag besökte
och skrev om ett antal gånger och även sedermera Rivkompaniet. Det var alltid kul att träffa
och prata med Pauli. Han hade alltid huvudet på
skaft och var väl insatt i lagar och förordningar
och snabb på att reagera och agera när han tyckte något var fel. Han hade också alltid glimten
i ögat. Det blir tomt efter Pauli på BFBs möten
och när vi arrangerar DEMCON då han alltid dök
upp. Sist jag mötte och pratade med Pauli var på
BFBs möte i Knivsta förra hösten. Jag vill å min
och tidningens vägnar uttrycka vårt stora deltagande i sorgen efter Paul. Tack Pauli för att jag
fick lära känna dig!
Jan Hermansson

Hydroscand lanserar lagerpåfyllnadstjänst
Hydroscand lanserar den nya tjänsten Shelf Refill, som är utvecklad för att
hjälpa kunder att bygga upp ett eget, specialanpassat lager med slang och
ledningskomponenter som sedan fylls på kontinuerligt.
För Hydroscands kunder är driftstopp ofta en kostsam historia. Slangbyten och reparationer måste
därför kunna ske snabbt och effektivt, med rätt
produkter inom räckhåll. Hydroscands nya tjänst
Shelf Refill är en lagerpåfyllnadstjänst, även kal�lad ”vendor managed inventory”. Tjänsten innebär
att Hydroscand ansvarar för kundens egna lager av
slang och ledningskomponenter och ser till att nödvändiga produkter alltid finns inom räckhåll. Lagret
utformas efter kundens önskemål och märks upp av
Hydroscand som sedan löpande scannar av lagret
med hjälp av en app. Med hjälp av appen kan Hydroscand säkerställa att rätt produkter alltid finns
på plats, enligt Hydroscand. Appen är dessutom
oberoende av internetuppkoppling, vilket enligt
Hydroscand själva innebär att de kan hjälpa alla
kunder oavsett var lagret är placerat.
”Shelf Refill kommer att underlätta vardagen för
våra kunder som genomför frekventa reparationer
och montage, där tid är pengar”, säger Johan Ekelöf,
logistikchef Hydroscand. ”De kan då fullt ut fokuse-

ra på sin kärnverksamhet och känna sig trygga med
att Hydroscand tar hand om allt från bevakning av
lagersaldo till beställning och påfyllnad.”
Utöver lagerhållning på kundens arbetsplats erbjuder Hydroscand även lagerpåfyllning i en container som kan placeras ut hos kund. Containern är
dessutom utrustad till en komplett slangverkstad och går
under namnet HoseonSite.
Hydroscands nya tjänst Shelf
Refill kan bokas genom
att kontakta någon av
Hydroscands 72 butiker eller på Hydroscands webbplats.

Foto: Hydroscand
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WORLD OF CONCRETE

i återställningsläge
Optimism och Omicron betecknade bantad World of Concrete.

R

egn i Las Vegas är inte helt ovanligt.
Även om den är en av de torraste städerna i USA, får den fortfarande drygt
100 mm nederbörd varje år. Men det
faktum att några av dessa dyrbara droppar föll på morgonen på World of Concretes
öppningsdag kan ha varit ett förebud om en
mässa som skulle bli lite annorlunda än vad
som betecknas som normalt.

vissa entreprenörers beslut att stanna hemma.
Så när de sista besökarna lämnade Las Vegas
Convention Center den sista eftermiddagen,
visade det sig att WOC 2022 var … ja, inte den

OMIKRON-RÄDSLA PÅVERKADE
Efter en nedtrappad, men ändå optimistisk
”mini-WOC” bara sex månader tidigare, var
veckorna fram till WOC 2022 fyllda av osäkerhet på grund av den snabba spridningen av
Omikron-varianten. Även om den i allmänhet
är mindre dödligt än sina pandemiföregångare,
tog Omikron ändå hårt på utställardeltagande,
särskilt de från utlandet. ”Vi var inställda på att
sju personer skulle komma över från Sverige”,
säger Conjets National Account Manager Rick
Larson. ”En efter en testade de positivt, vilket
minskade vårt team från nio personer till två.”
Omikron verkade som sagt påverka närvaron på mässan, även om späckade arbetsscheman på den ganska robusta amerikanska byggmarknaden kan ha spelat en lika stor roll för
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bästa, men inte heller så nedslående. Arrangörerna rapporterar att mässan lockade nästan
37000 besökare och mer än 1100 leverantörer av utrustning, verktyg och material - långt
ifrån tidigare siffror förvisso, men inte någon
katastrof.
Dessutom fanns det massor av nya produkter att se och prova. Som vanligt tillhörde en
av de största utomhusutställningarna Hilti
som visade upp sin nya ”Nuron” 22V batteri-

CUTTING EDGE
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DEMO
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AQUA CUTTER 750V
Aquajets nya revolutionerande vattenbilningsrobot

>>

Nyheter

» Högre prestanda - bättre resultat

» Ingen kalibrering behövs

» Patenterat Infinity oscillationssystem

» Fjärrstyrd start och stopp

» Automatisk beräkning för optimala inställningar

» Ökad larvbandshastighet

» Inga piphål

» Automatisk avståndsigenkänning

» Aquajet Precision Drive

» Evolution 3.0 styrsystem

» Extrem lanskontroll

» Aquajet Online

Aquajet Systems AB, Brunnsvägen 15, SE-574 53 Holsbybrunn, Sweden
+46 (0) 383-508 01 | aquajet@aquajet.se | www.aquajet.se

TITTA PÅ VIDEO >>

plattform för handhållna verktyg som spänner
över 70 verktyg. Tillsammans med att förenkla
en entreprenörs batteribehov på arbetsplatsen,
hävdar Hilti att Nuron-verktyg ger prestanda
som vanligtvis är begränsad till högspänningsområdet för gasdrivna modeller.
En mindre mässa än vanligt hindrade inte
Aquajet Systems från att introducera sin nya
Aqua Cutter 750, som har en ny s k Infinityrörelse som flyttar vattenstrålen i en 8-formation eller oändlighetsmönster. Aquajets affärsutvecklingschef Keith Armishaw förklarade
att de varierande hastigheterna för konventionella sinusvågslansmönster ofta ger inkonsekventa resultat och så kallade skuggor under
armeringsjärnen. Tillsammans med en bilning
upp till två gånger snabbare, tar den oändliga
mönsterrörelsen bort mer material i ett enda
pass. ”Maskinen är anmärkningsvärt enkel,
men ändå så effektiv”, säger Armishaw om
Aqua Cutter 750. Aquajet har också inkluderat
kontroller som automatiskt beräknar optimala
inställningar för hastighet, start/stopp och
andra funktioner för att minimera risken för
operatörsfel - en annan källa av inkonsekventa
resultat. ”Om du har fem olika operatörer kan
du få fem olika resultat”, tillägger Armishaw.
”Detta hjälper till att jämna ut kvalitet, produktivitet och konsekvens.”

MÅNGA NYHETER
OCH KÄRA ÅTERSEENDEN
Det var många andra intressanta nyheter på
mässan. Conjet visade upp delar av sitt kompletta produktprogram av vattenbilningsrobotar och ramar för effektiv vattenbilning och
beskrev inte minst sin nya starka organisation i
Nordamerika inklusiva nya sätet i Atlanta.
Pentruder ställde som vanligt ut tillsammans med sin amerikanska distributör ICS
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och visade sitt nya HFi-system som du kan läsa
mer om i temat nya vägg- och vajersågar på annan plats i tidningen.
En annan stor nyhet var att Husqvarna
rullade fyra nya rivningsrobotar: DXR 145,
DXR 275, DXR 305 och DXR 315. Designen och
konstruktionen är genialisk och maskinerna
erbjuder i genomsnitt en 20 procentig ökning
av kapaciteten. De nya modellerna innebär en
total omdefiniering av entreprenörens potential på arbetsplatsen och erbjuder en helt ny
användarupplevelse och bättre produktivitet
för operatörerna. Robotarna lockade många
besökare till Husqvarnas monter. Man visade
också nya bensinkaparna K 970 och K 1270
och naturligtvis nya batteridrivna full-size-kapen K1 Pace samt batteridrivna borrmaskiner.
Man passade även på att prata om att golvsliparna och hela surface prep-sortimentet med
varumärkena Husqvarna, HTC, Blastrac och
Diamatic som genomgår den orangea revolutionen.
Rent generellt är utrustning för betongslipning och polering en stor sektor på WOC med
många leverantörer. I år presenterade Superabrasive sin nya propanmodell L30GE som inkluderar en 17,9 kW Kohler-propanmotor som
företaget säger ger mer drifttid, bättre bränsle-
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effektivitet och högre prestanda. Två nya propandrivna elektriska glättarmodeller för större
jobb visades också: 1 549 mm LP30E som kan
passa genom standarddörrar och 2 032 mm
LP36GE ”Elite”-modellen, som kommer med
203 mm x 33 mm huvud och 17,9 kW Kohlermotorn. Sase Company visade sin nya 635 mm
6KP propanslip, som nu är i full produktion
enligt teknisk chef Cliff Rawlings. Vid 317,5 kg
ger maskinen upp till 242,6 kg nedtryck.
Det fanns också mycket att se i Diamond
Vantages monter, där huvudattraktionen var
företagets Zenesis nya V-serie av diamantklingor. En justering av bladens diamantmönster lovar både längre livslängd och snabbare
skärning, samt möjligheten att utveckla 101
mm till 609 mm blad för slipmaskiner.
www.worldofconcrete.com
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Hamnanläggningar och kajer - Vattenkraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och
järnvägsbroar - Betongpelare
Våra uppdrag – oftast komplicerade och på
svåråtkomliga ställen, kräver stor kompetens och specialanpassad utrustning.
Erfarenhet finns efter drygt 25 års
produktion.

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

• Lång erfarenhet av underhållsarbeten

Gå gärna in och läs fler
nyheter och reportage på:

www.pdworld.com

• Hjälper såväl små verkstäder som stora
industrier
• Utför underhåll, service, provtryckning
och montage av slangar och ledningskomponenter för hydraulik, industri och
pneumatik.

Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00
hydroscand.se/SlangExpress

Ny skrotsax
från Demarec
Demarecs nya skrotsax, utrustad med DemaPower 2.0, utmärker sig i kraft och hastighet vid rivning- och metallåtervinning. Tack
vare DemaPower 2.0-cylindern med fyra
tryckkammare och 25 % mer effekt i kombination med en dubbelverkande hastighetsventil, som säkerställer extremt snabba cykeltider, har DXS-skrotsaxen en prestanda som
motsvarar konkurrerande saxar två storlekar
upp. Käftens design med överkäkens vinkel
närmare vridpunkten, tvingar in materialet
och ger en utmärkt skärprestanda. DXS-saxen finns i 4 olika storlekar för montering på
maskiner 18–80 ton.
Några sammanfattande egenskaper med
Demarecs nya skrotsax är att den har ett optimalt förhållande vik och prestanda. Den
har en solid överkäke tillverkad av Hituff
som med den robusta designen ger en optimal penetration. Så kallade ”Noshöringshorn” gör rivningen av plåtmaterial enklare.
Skrotsaxens DemaGuide system ger käftstabilisering under hela klippcykeln. Saxen är
utrustad med DemaPower 2.0-cylinder med
höghastighetsventil i båda riktningarna som
ger 25 procent mer kraft och extremt snabba
cykeltider. Cylindern är helt skyddad inuti
kroppen. Saxen har 360° kontinuerlig rotation med två kraftiga motorer för maximalt
rotationskraft. Den överdimensionerade
svängkransen klarar höga krafter, stötbelastningar och böjmoment. Hydrauliken med
hög kapacitet säkerställer ett högt oljeflöde
vilket minimerar risken för hög oljetemperatur. Utrustad med patenterat DemaSafety
system mot för högt tryck i cylindern.
Saxens stomme är robust och stark av
slitstarkt stål. Saxen erbjuder också snabb
åtkomst av slangar och hydraulik genom de
stora serviceluckorna. Saxens DemaBladesystem erbjuder en optimal design med stor
käköppning och käkdjup. Enkelt vändbara
och utbytbara slitdelar. I Sverige säljs Demarec produkter av företaget OP System.
www.opsystem.se

32

Från vänster, Jonny Nordlöf, vd R:ens Fastighetsservice, och Thomas Mickelsson, grundare Betonghåltagning NBT.

BETONGHÅLTAGNING
NBT SÄLJS TILL R:ENS
FASTIGHETSSERVICE
Lättrivningsföretaget R:ens Fastighetsservice letade efter en möjlighet att erbjuda håltagning och förvärvar nu Betonghåltagning
NBT. Samtidigt går Betonghåltagning NBT:s grundare Thomas
Mickelsson i pension.

I 30 år har Thomas Mickelsson drivit håltagningsföretaget Betonghåltagning NBT. Nu
säljs det till R:ens Fastighetsservice, ett företag som han haft en god relation med sedan
en lång tid tillbaka. R:ens tar över inkromet,
kundstock och personal. ”Jag har samarbetat
med dem länge så det var ganska naturligt att
sälja”, säger Thomas Mickelsson, grundare
Betonghåltagning NBT. ”Mina kunder har
fortfarande samma personal. Det är precis
samma som förut, fast nu kan de även få lättrivning.”
R:ens Fastighetsservice började som städföretag och erbjöd bland annat sopsortering
och sophantering. Sedan 1990-talet erbjuder
de främst rivning. Efter förvärvet av Betonghåltagning NBT kan de nu ta sig an kompletta
rivningsuppdrag och behöver inte anlita underentreprenörer för att utföra håltagning.
”Förvärvet känns jättepositivt”, säger Jonny
Nordlöf, vd R:ens Fastighetsservice. ”Personalen som vi fått med är jätteduktiga och professionella. Vi ser positivt på framtiden och kanske kommer att anställa mer framöver.”
För Thomas Mickelssons del väntar nu pension. Planen var först att jobba tills att han var
50, men istället går han i pensionär nu som
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55-åring. ”Jag har gjort mina timmar så det ber
jag inte om ursäkt för.”
Thomas Mickelsson lämnar en bransch
som han sett förändras en del sedan han började. I hans mening är det numera svårt att som
företag enbart erbjuda renodlad håltagning, då
kunder ofta vill att hela rivningsprocessen ska
ingå. ”Med risk för att låta som en sur, gammal gubbe så var det bättre förr om man ser på
håltagningen”, säger Thomas Mickelsson. ”Beställarna gör det enkelt för sig och det känns
som de stora bara blir större. Jag gillar hellre
de mindre företagen i och med att jag har varit
där själv.”
R:ens Fastighetsservice arbetar just nu på
olika projekt, bland annat vid Skrapan på Götgatan i Stockholm. Med ytterligare en tjänst att
erbjuda ser Jonny Nordlöf hoppfullt på framtiden: ”Just nu vill vi bara se hur allt rullar på med
de nya kunderna, men det känns som att vi kan
komma att expandera med 1-2 personer inom
1-2 år när alla kunder får reda på att vi nu även
utför håltagning. Vi har även kunder på rivningssidan som kan anlita oss för håltagning.”
R:ens Fastighetsservice förvärv av Betonghåltagning NBT trädde i kraft den 1 januari
2022.
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Nu är det åter igen dags att dela ut det Svenska Demoleringspriset. Utdelningen sker i samband med
mässan DEMCON i november, 2022. Priset sätter entreprenörer, tillverkare, leverantörer och andra aktörer inom demoleringsbranschen på kartan. Ett prestigefyllt pris som delats ut av tidningen Professionell
Demolering i samarbete med branschorganisationen Byggnadsberedning sedan 2012.

S

edan 2012 delar tidningen Professionell
Demolering ut det Svenska Demoleringspriset till tillverkare, entreprenörer och andra aktörer inom rivning,
återvinning, sanering, betonghåltagning, golvslipning, stofthantering med mera.
Priset delas ut i samarbete med branschfören-

ingen Byggnadsberedning och vinnarna utses
av en jury.
Priset delas alltid ut under en särskild ceremoni i samband med att mässan DEMCON arrangeras. Utdelning sker på DEMCON-kalaset
på kvällen den första mässdagen. I år kommer
utdelningen att torsdagen den 24 november.

Men för att kora vinnare behövs nomineringar och den här artikeln är en påminnelse
till alla er aktörer inom branschen som år in
och året skapar fantastiska prestationer som
entreprenörer, uppfinnare eller tillverkare/
leverantörer som för demoleringsbranschen
framåt.

DET SVENSKA DEMOLERINGSPRISET OMFATTAS AV HELA 12 KATEGORIER VILKA ÄR:
1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets rivningsprojekt
4. Årets saneringsentreprenör

5. Årets håltagningsprojekt
6. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset
7. Recycling- och miljöpriset
8. Vattenbilningspriset

9. Årets saneringsprojekt
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
12. Det Svenska Demoleringsprisets "Honorary Award"

HANDLINGAR
Handlingarna för att nominera sitt eget företag eller något annat företag kan laddas
ner på länken:
https://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset
Ansökan till det Svenska Demoleringspriset 2022 skall vara tävlingsjuryn till handa
senast 16 september, 2022. Nomineringshandlingarna kan antingen mailas till:
jan.hermansson@pdworld.com alternativt skickas med post till:
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Tidningen Professionell Demolering,
Att: Det Svenska Demoleringspriset 2022
c/o SCOP AB
Box 786
191 27 Sollentuna
Missa inte den här chansen att promovera ditt företag. Mer om det Svenska Demoleringspriset kan du läsa på ovanstående länk.

www.professionelldemolering.se
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Damm
och slam 2022
Inom utrustning för hantering av byggdamm och betongslam släpps
flera spännande nyheter, däribland en ny kolfiltervagn från Sila,
dammsugare från Hilti och tre dammutsug från Milwaukee.

NY LUFTRENARE OCH KOLFILTERVAGN FRÅN SILA
SILA 60p är en ny luftrenare som är anpassad
för offentliga miljöer såsom kontor, butikslokaler och väntrum. Modellen renar luften med
tre filtersteg: 1. Ett filter som fångar upp synligt
damm. 2. Ett kombinerat damm- och kolfilter,
ett så kallat Duo-filter, som absorberar olika
lukter. 3. Ett Hepa-filter (H14) som fångar virus,
bakterier och andra partiklar. Ett Hepa-filter av
typen H14 fångar 99,995 procent av virus och
bakterier som passerar filtret.
Sila 4CC är en kolfiltervagn för PCB-sane-
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ring. Vid PCB-sanering så måste utblåsluften
från luftrenaren eller dammsugaren renas när
den används inomhus. Silas kolfiltervagn används för att rena utblåsluften från exempelvis
en PCB-dammsugare. Kolfiltervagnen förses
med fyra kolfilter, och användaren kan även
sätta två eller flera kolfiltervagnar i serie för att
uppnå önskad filtrering. Som standard levereras kolfiltervagnen med fyra aktiva kolfilterpatroner med 3,2 kg kol. Kolfiltervagnen är försedd
med fyra grå 75 mm hjul varav två har bromsar.
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Kolfiltervagnen kan förses med rostfri stålkåpa
för övertäckning av filtren som även är försedd
med en stos för utblåsluften (extra tillbehör).
Vagnen levereras med två stosar med 150 mm
anslutning samt ett lock till den ena stosen.
Flera kolfiltervagnar kan kopplas i serie för att
uppnå önskad filtrering. En kåpa i rostfritt stål
finns att köpa till för skydd av kolfiltren och om
användaren behöver leda ut utblåsluften. Silas
produkter säljs av både Sila och återförsäljaren
Drome på separata marknader.

det bästa
av det mesta

PD1FEB22

och det kommer mer...

Hos oss hittar du Skandinaviens bredaste utbud av maskiner
och verktyg för professionell håltagning.
Vi levererar marknadens mest beprövade och efterfrågade
produkter såsom golvsågar från Midhage, Sundt och Jerneviken,
borrstativ från Midhage, M-Pirum och AGP, borrmotorer och

handkapar från Weka, Dr Bender och AGP, väggsågar och vajersågar från Pentruder och mycket mer.
Dessutom presenterar vi diamantverktyg från världens bästa
verktygsmakare, bl.a. Ehwa Diamond, Shinhan Diamond och
Hyosung Diamond.

VERKTYG OCH MASKINER FÖR BYGGINDUSTRIN
JERNEVIKEN.SE - LEVANTO.SE - MIDHAGE.SE

DAMMSUGARE, LUFTRENARE OCH MER FRÅN HILTI
Hilti förser branschen med förbrukningsmaterial som bland annat bidrar till att minimera damm på arbetsplatsen. Till deras portfölj
av verktyg erbjuder de dammreduceringsenheter som säkerställer upp till 95 procent
uppsamling vid källan. Med deras tjänst Fleet
Management täcks kostnaderna för verktygen av en fast månadsavgift där exempelvis
underhåll, reparationer och halvårsvisa servicekontroller av Hiltis dammsugare ingår. För
att hjälpa kunder samt efterleva kraven från
Arbetsmiljöverket levererar de även bransch-

specifika dammutbildningar på plats ute hos
kund.
Några exempel på nya produktinnovationer inom dammhantering inkluderar deras
dammsugare VC 20-X och VC 40-X, med robust design för dammuppsamling och städning i tuffa arbetsmiljöer. De är universaldammsugare med automatisk filterrengöring
och har en prestandadisplay med återkoppling i realtid på dammsugarens filterstatus
och sugstyrka. Hilti erbjuder även luftrenarna
AIC 1000 och AIC 2000, som reducerar de

fina dammpartiklarna som dammsugare inte
fångar upp. De har en indikatorlampa som
visar när det är dags att byta huvudfilter och
filter som gör det enkelt att byta. Luftrenarna
är dessutom enligt Hilti lätta att transportera
med sina hjul och expanderbara handtag. I
övrigt erbjuder Hilti också en batteridriven
spikpistol som erbjuder ett tystare och i princip dammfritt alternativ till borrning, samt ingjutningsskenor som enligt Hilti innebär mindre borrning och ett sätt att generera mindre
damm på bygget.
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MILWAUKEE LANSERAR TRE DAMMUTSUG
Dammutsuget M18 FCDDEXL-0 är utformat
för att samla upp damm med automatisk drift
från verktygets på/av-avtryckare. Hepa-filtret
samlar upp 99,97 procent av luftburna partiklar
ner till 0,3 mikrometer. Manuell filterrengöring
ökar luftflödeseffektiviteten samt filtrets livslängd, enligt Milwaukee. Munstycken är utbytbara för att justera borrdiametern och levereras
med två storlekar (1 x upp till ø16 mm, 1 x upp
till ø26 mm) som byts ut med quick-lock-mekanism. Djupanslagen är justerbara. Dammutsuget är kompatibelt med hammarna M18 FH,
M18 FHX, M18 ONEFH och M18 ONEFHX.
Dammutsuget M18 FDDEXL-0 har AutoPulse, en inbyggd automatisk filterrengö-
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ringsmekanism, samt dammutsugsöppning
för tömning av dammbehållaren med DEK26adapter. Den förlängda tubdesignen möjliggör
borrning upp till ett djup på 210 mm. Även
denna modell har automatisk drift, Hepa-filter
och utbytbara munstycken. Den genomskinliga dammbehållaren gör att användaren ser
dammnivån. Dammbehållare med dammutsugsöppning gör det möjligt att koppla ihop
behållaren med ett större dammutsug för
att tömma behållaren. Dammutsuget är optimerat för AS 30 LAC 30 l dammsugare och
DEK26-adapter. Modellen har ett justerbart
dammutsug i aluminium för att passa borrets
storlek och ett djup upp till 210 mm. Den har
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också justerbara djupanslag som är avtagbara
och utbytbara om användaren föredrar motsatt sida.
Dammutsuget M18 FPDDEXL har även
den AutoPulse; tömning med DEK26-adapter;
justerbar djupmätare; och transparent dammbehållare. Den förlängda rördesignen ger max
borrdjup på 230 mm. Dammutsuget är designat för att samla damm i direkt koppling till
borrhammarens strömbrytare. Den levereras
med två munstycken (1 x ø16 mm, 1 x ø32 mm).
Dammutsugningsröret i aluminium är justerbart till storleken och längden på borret samt
upp till 230 mm djup. Modellen är kompatibel
med M18 ONEFHP och M18 ONEFHPX.

Nyheter för effektivare

vägg- och vajersågning
Enligt tradition innehåller alltid första utgåvan på året av Professionell
Demolering en temaartikel om ny utrustning för vägg- och vajersågning.
Det har hänt en del sedan förra året som du kan läsa om i den här temaartikeln.

G

lobalt sett finns hyfsat många tillverkare av professionell utrustning och maskiner för vägg- och vajersågning. Om
man begränsar sig till Europa kan man
i alla fall räkna till ett tiotal tillverkare
vilka är Pentruder, Husqvarna, Tyrolit, Hilti,
Cedima, Eurodima, Braun, Gölz, Weka med
flera.

NYA HFI FRÅN PENTRUDER
Lansering av nya och uppdaterade maskiner
sker kanske inte årligen utan mässan Bauma
och även vår egen Demcon brukar vara bra
måttstockar på hur snabbt nya maskiner och
system lanseras. Det riktigt stora paradigmskiftet inom den här produktsektorn skedde
när högfrekvenstekniken lanserades för ett antal år sedan och som i mångt och mycket slagit
ut hydraultekniken. Sedan dess har HF-tekniken förfinats löpande. I Sverige är det helt klart
tillverkarna Pentruder, Tyrolit, Husqvarna och
Hilti som dominerar marknaden.
Den tillverkare som framförallt står för nyheter i denna temaartikel är Pentruder. Även
Tyrolit och Hilti släpper uppgradering och förbättringar kopplat till sina produkter.
Varumärket Pentruder är nu aktuella med
nya HFi-systemet. Det här är ett mycket populärt system inte bara i Norden utan runt
om i hela världen. HFi-systemet har under
de senaste åren utvecklats med fullt fokus på
smidighet, prestanda och framför allt för att
underlätta håltagarnas vardag. I mars 2021 lan-
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serade Pentruder den första väggsågen i den nya produktgenerationen
HFi. Pentruder RS2 är en mycket
kompetent väggsåg för majoriteten
av de dagliga väggsågsjobben.
Pentruder RS2, den första HFiprodukten kan ses som en 1-2-3
såg. Den är betydligt lättare än
HF-sågarna och trots den inbygga
motorn väger den under 25 kg. Den
har en integrerad 18kW motor med
ett maxvridmoment på 148 Nm, och
den klarar av klingor på upp till Ø 1600 mm.
”Pentruder är ett varumärke som många
förknippar med styrka och pålitlighet, detta
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är vi givetvis väldigt stolta över och något vi
ser som en ledstjärna. Utvecklingen av RS2an
tog längre tid än både vi och våra kunder hade
hoppats på, men för oss var det ett självklart
och enkelt val att låta det ta tid, i stället för att
lansera en maskin som vi fått kompromissa
med.
Försäljningen har under detta första år varit
mycket god och kundernas feedback har varit
över förväntan. Att efterfrågan skulle vara stor
kom inte som någon överraskning och därför valdes en lansering på utvalda europeiska
marknader först”, berättar Marie Peil delägare
och marknadschef på Tractive AB som tillverkar Pentruder och tillägger.
”I de tider som varit senaste åren är vi tacksamma att vi är lokalt familjeägda och har så
stor del av all tillverkning och montering inhouse här i Borlänge. Vi har även haft möjligheten att köpa in komponenter och öka vårt
lager för att säkerställa leveranser enligt efterfrågan. Nu ser vi att vi har kapacitet både

på delar och personal och har valt att från och
med januari 2022 lansera RS2 även i USA och
Australien”.

NYTT DRIVAGGREGAT – PENTPAK 3
Till HFi-systemet kommer även ett helt nytt
drivaggregat som går under namnet Pentpak 3,
även det är betydligt lättare än sin föregångare,
samt en ny radiofjärrkontroll.
Att underlätta håltagarnas vardag handlar
dock inte bara om vikt, en stor del av arbetstiden går åt till etablering. För att korta dessa
tider kopplas RS2 och Pentpak 3 nu ihop med

endast en kabel, samt att man kan använda
samma Pentruder rälsar som till tidigare maskiner.
”Vi vet att våra TS-rälsar är uppskattade för
sin stabilitet, och vi vill även behålla vår modularitet i att man kan använda tillbehören till
flera olika Pentruder-maskiner. Att kunder kan
använda sina äldre rälsar till den nya sågen är
även fördel kostnadsmässigt för dom när de
investerar i nya Pentruder-produkter”, säger
Björn Engström, produktchef och säljare på
den svenska marknaden.
Säkerhet är även det en mycket viktig aspekt inom branschen och till den nya sågen
kommer ett nytt heltäckande parallellskydd.
Slätsågning är alltid förenat med risker,
även om skydd används. Det är omöjligt att
täcka helt så att inget segment eller liknande
kan ta sig förbi skyddet. Dock har slätsågningsskyddet till RS2an inbyggda flexibla tänder

som ökar möjligheten att hindra segment från
att slungas i väg och orsaka skada.
Tillsammans med RS2an lanserades också
en helt ny smidig trolley som förutom själva
sågpaketet kan lastas med 2st TS-rälsar och Ø
800 mm klinga med tillhörande skydd.
www.pentruder.se

TYROLIT “KOPPLAR UPP”
Tyrolit, med säte i Österrike med dotterbolag
i Sverige sedan många år tillbaka, är också en
mycket populär aktör på marknaden. Man
har idag fem väggsågar i sortimentet, WSE811
MKII med skärdjup ned till 335 mm, WSE1621
med skärdjup till 705 mm, WSE2226 med
skärdjup till 1005 mm, DZ-S2 med skärdjup
till 510 mm och FZ-4S med skärdjup till 1005
mm. Även sortimentet av vajersågar består av
fem modeller, vilka är WCE30 med en bruttovajerlängd på 30 m, WCE18 med en bruttovajerlängd på 19 m, SB ATEX – SB-E med en
bruttovajerlängd på 15,5 m, WCU17 med en
bruttovajerlängd på 17 m samt rundahål-vajersågen CCH25–CCE25 som klarar rundhålsågning i diametrar från 500 till 2500 mm.
Man kanske har inte lanserat några maskinnyheter precis i dagarna men en stor nyhet från Tyrolit är nu att maskinerna är “uppkopplade”. Man kallar nyheten “Construction
site 4.0” från Tyrolit som kopplar samman
maskiner över hela världen. I en ständigt för-
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änderlig värld blir effektivitet allt viktigare,
och genom byggföretag som använder den
innovativa ”MoveSmart”-tekniken är Tyrolits
maskiner nu för första gången anslutna till internet. Tekniken skickar viktig drift- och applikationsdata från byggarbetsplatsen direkt till
molnet, med MoveSmart fleet managementplattformen som utvecklas för att hjälpa entreprenörer att övergå till datadrivet beslutsfattande. De nya generationerna väggsågar och
borrmotorer från Tyrolit är redan utrustade
med en IoT-modul (internet of things) och är
därför omedelbart plattformsklara. Dessutom
stödjer MoveSmart integration av äldre maskiner och till och med maskiner från andra tillverkare. Med IoT-modulen kan kunderna upptäcka den exakta platsen för maskinen över
hela världen, överblicka detaljerade diagram
över maskinens användning och få uppdaterad
information om diagnostik och underhåll. Det
tar också bort behovet av att söka efter maskinrelaterad dokumentation och certifikat eftersom allt är tillgängligt att ladda ner när som
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helst. Ett reservationsalternativ hjälper flera
arbetslag att planera arbetet och eliminierar
möjligheten att dubbelboka samma maskiner,
samtidigt som support kan tillhandahållas såväl som omedelbar felsökningsrådgivning eller
serviceförfrågningar.

PLANERA OCH
AGERA SMART VAR SOM HELST
Världsomspännande anslutning och platsspårning tillhandahålls med MoveSmart eftersom
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det ger detaljerad analys av maskinanvändning
samt diagnostik och underhållsdata. Möjligheten finns för att ladda upp och få tillgång till
all nödvändig maskindokumentation och certifikat och är tillgänglig med andra funktioner
via en internetansluten PC eller smartphone.
www.tyrolit.se

HILTIS VAJERSÅG DSW 1510-CA
DSW 1510-CA är den senaste vajersågen i raden från Hilti. Vajersågen är framtagen med
användarens komfort och säkerhet i fokus,
samtidigt som den ger en högre produktivitet.
Med hjälp av en trådlös fjärrkontroll kan
man nu arbeta på längre avstånd från sågen
och få alla värden direkt på kontrollskärmen.
Det gör sågen både enklare att arbeta med och
betydligt säkrare. Ytterligare exempel på hur
nya DSW 1510-CA ger användaren högre komfort är att alla elektroniska komponenter integrerats i drivenheten, så att inga extra kablar
behövs. Även justering av styrhjulen har blivit
enklare och det krävs inte längre någon nyckel.
Samtidigt har Hilti förbättrat effektivitet och produktivitet genom att bland annat
introducera Cut Assist och förbättrat startmomentet. Med Cut Assist kan man ställa in
effektnivåerna så att sågen kontrollerar lufttrycket helt på egen hand. DSW 1510-CA har
också ett högre startmoment för en enklare
start på sågningen.

MAXIMAL FLEXIBILITET MED DEN UNIKA
MULTIPOSITIONS ARMEN FRÅN CONJET
Conjets Automated Concrete Removal (ACR™) Robotar 557 MPA och 557 MPA XL är utrustade med en MPA (Multipositions
Arm) som gör att du snabbt kan justera och placera skärhuvudet med hjälp av radiokontrollen. Vårt mål är att göra dig
framgångsrik med vår vattenbilningsutrustning, så att du på ett säkert, enkelt, flexibelt och effektivt sätt får bästa möjliga
prestanda och resultat. Låt inte utrustningen begränsa dina möjligheter!

www.conjet.com

Med nya DSW 1510-CA vill Hilti säkerställa
att kunderna arbetar säkrare och med hög
komfort - men också effektivare.
Vad gäller Hiltis väggsågar kan nämnas att
Hilti erbjuder två modeller, DST 10-CA och
DST 20-CA. DST 10-CA är praktisk när det
gäller vikten och arbete i trånga miljöer. Tack
vare sin effektivitet kan den överföra 8kW effekt tack vare "Hilti Traction Control", vilket
resulterar i ett skärdjup på upp till 380 mm.
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Anslutning till en 16A-kontakt gör det till ett
mångsidigt verktyg som kan användas på alla
byggarbetsplatser runt om i världen. Med 30
% mer kraft och tre gånger så mycket startmoment ger Hiltis stora 20kW-väggsåg, DST
20-CA en utmärkt prestanda. Med den integrerade kraftboxen är maskinen lätt att transportera, eliminerar långa uppställningstider
och kan styras sladdlöst. Fjärrkontrollen visar
alla skärparametrar vilket gör den enkel att an-
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vända. Med sin kraft från en industristandard
32A-kontakt, och med en viktminskning på 60
% jämfört med föregångaren, producerar denna maskin ett skärdjup på 730 mm.
www.hilti.se

HF-VÄGGSÅGAR SOM DRIVER
VAJERSÅGEN HOS HUSQVARNA
Husqvarna Construction Products har fyra
väggsågar i sitt sortiment varav två är högfrekvensstyrda sågar, HF. WS 482 HF som sågar
730 mm djupt, WS 440 HF som sågar 530 mm
djupt, WS 220 som sågar 395 mm djupt och
WSC 40 som har ett max sågdjup på 400 mm.
Till detta skall läggas två vajersågar vilka är CS
10 med 10 m vajermagasin och CS 2512 med 16
m vajermagasin.
Husqvarna CS 10 kan drivas med det högfrekventa elektriska såghuvudet hos WS 482
HF eller WS 440 HF. Passar för små och medelstora jobb i stål, betong och andra byggnadsmaterial. Den symmetriska designen gör att
man kan använda maskinen i alla lägen samt
för att nå svåråtkomliga platser.
CS 2512 i kombination med den hydrauliska
enheten PP 455 E är en kraftfull och användarvänlig wiresåg. Den är kompakt och mobil,
och hanterar mindre arbeten men även väldigt
stora djupkapningsarbeten. Den kan användas
för många tillämpningar, både på marken och
monterad på väggar. Använd den för att såga i
stål, betong och annat byggmaterial.
www.husqvarnacp.se

FINANSIERING FRÅN HUSQVARNA?
HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS
ENKELT. EFFEKTIVT. FLEXIBELT.

SOME THINGS NEVER GO OUT OF STYLE
Husqvarnas väggsågar - kraftfulla, kompakta och lätta

www.husqvarnacp.se

SÅ BLIR

Bauma i oktober

Det ser bra ut för Bauma i år. Närmare 100 % av utrymmet är bokat. Det eller bara
två bekymmer, att det kommer att finnas tillräckligt med öl i oktober på grund av
att Oktoberfest äger rum samtidigt i München och värst av allt att en ny farlig
mutation dyker upp.

H

ela världen kommer sakta ur en pandemistorm som i mer än två år har
förlamat i synnerhet mässbranschen.
Tusentals regionala och internationella
mässor har ställts in eller skjutits upp
sedan slutet av 2019. Under denna period har
några få mässor ägt rum men under strikta
restriktioner, exempelvis World of Concrete i
USA, Bauma China och vår egen Entreprenad
Live. Det är först i år, 2022, som vår bransch
känner sig säker nog att överväga att gå vidare
i sina mässplaner.

cinerats. Med den nya Omicron-mutationen
blir människor inte så sjuka eller i värsta dör
i den utsträckning som hände tidigare under
pandemin. Detta är dock ingen garanti för att
en ny typ av mutation dyker upp som kanske

HÄVDA RESTRIKTIONER
En av dessa mässor, och även den största och
viktigaste mässan för den globala bygg- och
anläggningsindustrin är Bauma. Av försiktighetsskäl beslutade arrangörerna att skjuta upp
mässan från april till oktober 2022, vilket var
ett klokt beslut.
I detta skede lyfter fler och fler länder i Europa sina restriktioner på grund av att Covid 19
inte längre anses vara en samhällsfarlig sjukdom för allmänheten, i alla fall de som vac-
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är mer dödlig än Omicron. Forskare tror dock
att ju mer viruset muterar sig desto svagare blir
det. Låt oss hålla tummarna för att vi är på rätt
väg och att Bauma kommer att äga rum som
planerat i München den 24-30 oktober 2022.

RS2

- FINNS FÖR VISNING HOS OSS I BÅDE NORA OCH STOCKHOLM

VI SÄLJER OCH SERVAR SAMTLIGA PENTRUDERMASKINER
Efter snart 10 års erfarenhet som auktoriserad Pentruderåterförsäljare, törs vi säga att vi kan vår sak!
För oss är service och kvalitet alltid a och o, och därför är det givet för oss att kunna erbjuda ett
komplett service- och reservdelslager till våra kunder.
Vi säljer och servar hela Pentruders produktprogram och nu finns även deras nya RS2 på plats hos oss.
Slå oss en signal, så löser vi en demosågning åt just er!

BESÖKSADRESSER:
Nora: Skarpskyttevägen 6, 713 32 Nora
Stockholm: Karusellplan 19, 126 31 Hägersten
Tel: 0587-126 20 E-post: sdcab@sdcab.se

ning och demolering!
v
i
r
d
i
v
v
i
t
Efek

Vi har maskinlösningarna till framtidens
rivnings- och demoleringsarbete!

OP System levererar utrustningar för modern materialhantering, återvinningoch avfallshantering, både mobilt och stationärt. Tillsammans med bland annat
Sennebogen, RubbleMaster, Demarec och Zemmler, erbjuder vi ett komplett sortiment
som kan effektivisera rivnings- och demoleringsarbete för entreprenörer i Sverige.

Tel 010 – 456 70 00

www.opsystem.se

ı

Billeberga Malmköping

TRÅNGT I HALL A1
Professionell Demolerings systertidning, PDi
Magazine, kommer som vanligt att ställa ut i
monter A136 i hall A1 och man välkomnar alla
sina läsare och annonsörer att komma och hälsa på oss. Med denna artikel vill vi ge våra läsare en idé om vilka tillverkare av utrustning för
rivning, håltagning, vattenbilning, diamantverktyg, slipning och polering av betonggolv,
återvinning, sanering med mera som ställer ut.
Överlag ser bokningsläget för årets bauma
mycket bra ut. 97 % av utrymmet är bokat och
bekräftat. Bokningssiffrorna har gett Klaus Dittrich, ordförande och VD för Messe München,
en anledning att vara mycket optimistisk inför
den kommande mässan: ”Denna feedback är en
tydlig signal om våra kunders avsikt att delta i
Bauma. I de personliga samtal vi har med utställare och besökare får vi höra en sak om och om
igen: De ser verkligen fram emot att ha diskussioner ansikte mot ansikte och naturligtvis att få
uppleva speciell atmosfär som bara Bauma kan
skapa. Jag är verkligen övertygad om att situationen snart kommer att ha förbättrats till den
grad att vi kommer att kunna sätta på en spännande Bauma som kommer att locka ett stort
antal internationella företag och besökare.”

Gruvsektorn kommer även i år att vara brett
representerad på Bauma och arrangören kommer att erbjuda sin första serier av webbaserade
seminarier. Mässan kommer i år att fokusera
på fem nyckelämnen som kommer att behandlas av utställare, stödprogrammet och mässans
allra första serie webbseminarier: ”Noll utsläpp”, ”Den digitala byggarbetsplatsen”, ”Morgondagens byggtekniker och material”, ”Vägen
till autonoma maskiner” och ”Gruvdrift – hållbar, effektiv, pålitlig.” Webinarserien börjar i
mars och kommer att genomföras på engelska.
Branschexperter kommer att använda det nya
formatet för att utforska Baumas nyckelämnen
på djupet.
Men Professionell Demolerings starka fokus ligger givetvis på de branscher och sektorer som tidningen tar upp. När man tittar på
utställarna i hall A1 ser hallen väldigt mycket
ut som utställningen 2019. Majoriteten av spelarna är där. Vissa har bytt plats på sin monter
men de flesta är på samma plats sedan många
år tillbaka. Vissa har utökat andra har minskat
sina montrar. I hall A1 samlas de globala tillverkarna av håltagningsutrustning, diamantverktyg, slipning och polering av betonggolv,
vattenbilning, industridammsugare och luft-

renare inklusive rivningsrobottillverkare som
Brokk och Husqvarna med flera. För att hitta
tillverkarna av tunga rivnings- och återvinningsverktyg så återfinns de i hallarna B4, B5
och B6 och på utomhusområdet nära hall B6
och C6. Även de stora tillverkarna av rivningsbärare och tillverkare av mobila återvinningsenheter kan hittas i dessa områden eller nära
dessa områden.
Vid det här laget kan Professionell Demolering inte komma på någon tillverkare
relaterad till de sektorer PD bevakar som har
meddelat att de inte kommer att ställa ut på
Bauma i år. Vid det här laget ser utsikterna
mycket goda ut att oktober i München kommer att bli en bra månad inte bara för ölkonsumtionen på grund av Oktoberfesten utan
också för världens största anläggningsmaskinmässa, Bauma. Det som kan oroa är om
det kommer att finnas tillräckligt med öl för
att mätta både Bauma- och Oktoberfestbesökarna.
Om du önskar att kolla in vilka som ställer
ut på Bauma i oktober, kolla in länken:
https://bauma.de/en/trade-fair/exhibitordirectory/
www.bauma.de

1-2022 • Branschtidningen Professionell Demolering

49

Nu släpper BIG-Gruppen varumärket
Dimas Diamond Tools. Från vänster:
Marcus Ahlgren, Produktansvarig Diamantverktyg BIG-Gruppen, Adrian
Lundgren, Diamantsäljare Uppsala
Maskin & Verktyg, Mattias Enström, Key
Account Manager- Bygg, Lundqvist Maskin & Verktyg och Ulf Johansson som
är VD för Lundqvist Maskin & Verktyg.

DIMAS I NY SKEPNAD
Redaktionen på branschtidningen Professionell Demolering
trodde inte sina öron när BIG-Gruppens produktansvarige för
diamantverktyg, Marcus Ahlgren, berättade att BIG-Gruppen
nu släpper sitt nya varumärke Dimas Diamond Tools till de
professionella håltagarna i Sverige och Norge.

D

et händer mycket på den svenska betonghåltagningsmarknaden. För inte så
länge sedan berättade vi om att företaget
Puvac förvärvat Jack Midhage AB, Levanto AB och Jerneviken Maskin AB. Men
nu slår sig ytterligare en aktör in på marknaden,
nämligen BIG-Gruppen som lanserar sitt nya dimantverktygsprogram för proffshåltagarna. Och
namnet, hör och häpna, Dimas Diamond Tools!
”Det känns nästa lite overkligt att namnet
Dimas nu är tillbaka efter så många år.
Dimas var ju ett oerhört väl inarbetat varumärke både i Sverige och utomlands under
många år men som försvann på vägen så att
säga. Vi har skissat på det här produktsorti-
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mentet för proffsanvändarna ganska länge och
när det skulle namnges dök förslaget Dimas
upp. Många av BIG företagen sålde Dimas produkter under 80–90 talet, så det finns en stark
relation till namnet inom gruppen. ”

5 MILJARDER OCH 1700 ANSTÄLLDA

Carat har också en rad diamantverktyg för rivoch sanering, plattsättningsarbeten, snickeriarbeten med mera.

BIG-Gruppen som består av ett 40-tal medlemsföretag i Sverige och Norge är inga nykomlingar. Allt började som en intresseförening där medlemsföretagen idag samverkar
med varandra och säljer verktyg, maskiner,
hjälpmedel och förbrukningsmaterial till byggoch anläggningsindustrin. Rötterna sträcker
sig ända tillbaka till tidigt 1990-tal.

Tillsammans har BIG-Gruppen över 100 butiker i Sverige och Norge. Några exempel på delägare i BIG-gruppen är Lundqvist Maskin & Verktyg som har butiker i Stockholm och Norrköping,
Derome Bygg & Industri som finns i västra och

Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2022

TAKING CONSTRUCTION

TO THE NEXT LEVEL.

250,000sqm of exhibits / 130,000 attendees / 1,800 exhibitors / 150 education sessions

MARCH 14-18 / 2023 / LAS VEGAS / NEVADA

No matter what sector of construction you’re in,
you’ll leave CONEXPO-CON/AGG with new ideas,
new relationships, and new opportunities to grow
your business, and your place within the industry.
This isn’t just North America’s largest construction
trade show, it’s taking construction to the next level.

LEARN MORE AT CONEXPOCONAGG.COM

2020 Attendee Missy Scherber,
T. Scherber Demolition & Excavating

Lundqvist Maskin & Verktygs yrkesbutik i Spånga är landets största på
7000 kvm med över 23000 olika artiklar.

Hos Lundqvist Maskin & Verktyg i Spånga har man en
serviceverkstad samt lödstation för diamantverktyg.

Bild från svetsutbildning hos Lundqvist Maskin & Verktyg i Spånga.

”

Olika typer av handhållna maskiner inom Caratsortimentet.

Det känns nästa lite overkligt att
namnet Dimas nu är tillbaka efter så många år.
södra Sverige, Laitis Handels AB i Norrland och
Sohlbergsgruppen i Småland där även Stål &
Verktyg i Växjö ingår. BIG-Gruppen omsätter
idag tillsammans fem miljarder kronor och sysselsätter över 1700 anställda. Konkurrenter till
BIG-gruppen är exempelvis Swedol och Ahlsell.
Peter Gustafsson, som är försäljningschef
för Derome Bygg & Industri AB tycker att satsningen på Dimas proffssortiment känns väldigt spännande och kommenterar:
”Detta känns riktigt spännande för oss på
Derome då vi riktar oss mot proffskunder inom
bygg, installation och industri. Samverkan
inom BIG-gruppen är extremt viktig för oss och
med detta initiativ så utökar vi sortimentet med
ett nytt starkt varumärke för våra kunder, inte
minst betonghåltagarna”, säger Gustafsson.

PROFTOOL
BIG-Gruppen har ett dotterbolag som heter
ProfTool. ProfTool startades 2006 av BIG-Gruppens dåvarande inköpschef Lars-Inge Sandgren,
då man såg ett behov av egna märkesvaror. Ini-
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tialt lanserades BondTools som numera är ett
väletablerat fabrikat av handverktyg. Därefter
har man kommit med ytterligare fyra varumärken. Benox som är arbetsväskor, Presact skärande verktyg, multisågsblad, borr m.m. Metreo, mätverktyg. Varumärket Exelar, har funnit
sedan 2013, består av personligt skydd, handskar
m.m. Man har precis gjort en stor satsning och
lanserat en helt egen kollektion av arbetskläder.
Utöver detta har man tre agenturer.
• Carat diamantverktyg som är välkända
bland riv/saneringsföretag. Carat har ett brett
sortiment och är uppskattade bland plattsättare, riv och sanering, maskinuthyrare samt
mark- och anläggningskunder.
• Tajima som är Japans största tillverkare av
handverktyg.
• Kapro som är vattenpass, gipsvinklar m.m.

NU STORSATSAR BIG-GRUPPEN MED
ETT SORTIMENT FÖR HÅLTAGARNA
MED DIMAS DIAMOND TOOLS
PDs utsända träffar Marcus Ahlgren, BIG-

Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2022

”

Gruppens produktansvarige för diamantverktyg, Mattias Enström, Key Account Manager
Bygg Lundqvist Maskin & Verktyg, Adrian
Lundberg, diamantverktygs säljare Uppsala
Maskin & Verktyg och Ulf Johansson som är
VD för Lundqvist Maskin & Verktyg i Spånga,
Stockholm där intervjun hålls.
Adrian Lundberg som är relativt nyanställd
på Uppsala Maskin & Verktyg, har jobbat som
både håltagare och arbetsledare inom håltagning vid Borrtjänst i Mälardalen i Uppsala
”Det känns väldigt stimulerande att nu sitta
på andra sidan bordet och sälja diamantverktyg mot håltagarna”, säger Adrian.
Marcus Ahlgren som tidigare arbetade under ett antal år för Husqvarna Construction
Products och känner den svenska håltagningsbranschen väl, säger att avsikten nu är att storsatsa på håltagningsbranschen med Dimassortimentet och på riv- och saneringsföretag
med Carat-sortimentet. ”Dimas-produkterna
kommer naturligtvis på sikt att finnas på merparten av våra yrkesbutiker runt om i landet.

Hyr din dammbekämpning
av Andersen Contractor
Andersen Contractor AB löser dina dammproblem såväl utomhus som inomhus. För utomhusbruk används
primärt mobila vattenkanoner. Inomhus används både mobila och fast monterade dimningssystem.

HydroBoss 70

Mobil utomhus dammbekämpning för de stora ytorna. Högeffektiv
pump som dammbekämpar upp till 60 m i längd. Enkel kontroll och
lägre bullernivå.

Husk ring
Andersen, Hvergang!

HydroBoss ET

En liten, smidig flexibel dammbekämpare för inomhusbruk.
Sprider ett jämnt fint lager av vattendimma som binder byggdammet. Vattenkapacitet 70 l. Perfekt för lättrivning, torrborrning och kapning i betong, slipning av betonggolv med mera.

Från 3,000 kr/vecka!

Andersen Contractor AB
0171-46 51 51
sales@andersen-contractor.se
www.andersen-contractor.se
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Diamantverktyg
& maskiner
för sten & betong
www.matek.se

www.husqvarnacp.se

www.opsystem.se
Tel 010–456 70 00

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

www.oilquick.com

Sedan kommer vi att ha specialistsäljare som
kommer att besöka håltagarna och riv/saneringsföretagen. Vi kommer att vara väldigt
aktiva på sociala medier, i branschtidningar
samt köra kampanjer i vår egen tidning BIGLine och så ställer vi förstås ut på DEMCON i
november”, berättar Marcus.

”VI VILL VARA DET
NATURLIGA VALET FÖR HÅLTAGARNA”
Dimas Diamond Tools är diamantverktyg av
hög kvalitet med positionerade diamanter i
segmenten för att erbjuda kraftfull avverkning
i kraftig armerade betong. Dimensionerna för
kärnborrarna kommer att finnas i alla storlekar då man har egen tillverkning av borren.
Klingorna finns i dimensioner från 415 mm
till 1800 mm, -mindre dimensioner av klingor
finns i Carat-sortimentet, självklart både i ljuddämpade och odämpade modeller. I nuläget
lanserar man inga maskiner under varumärket
Dimas. ”Men man vet ju aldrig i framtiden”, sä-

”

ger Marcus med glimten i ögat. I sortimentet
Carat säljer man redan idag maskiner som betonghandslipar, spårsågar, handkapar, bordssågar, kärnborrmaskiner med mera. Dimasverktygen tillverkas i Europa och Asien.
Marcus berättar att man kommer att ha
en väldigt ödmjuk inställning mot marknaden. ”Håltagningsbranschen är en konservativ bransch som sett ganska lika ut i alla tider,
och det är vi medvetna om. Men jag tror att vi
kan tillföra ett starkt mervärde till håltagarna.
Branschen är väldigt tidspressad och ordet
framförhållning existerar inte. Att då behöva
åka till flera olika butiker för att anskaffa allt
man behöver som håltagare är väldigt tidskrävande. Här kan vi lösa många problem. Vi vill
bli det naturliga valet dit man åker och där allt
finns, såväl diamantverktyg som arbetskläder,
handverktyg, skyddsplast med mera”, säger
Marcus. Marcus understryker att han tycker
att BIG-Gruppen i varumärket Dimas har en
produkt som kommer att vara tillfredställande

Kompetensen är A & O och vi har ett helhetskoncept
att erbjuda som kunderna kommer att bli nöjda med.

Inom Carat-sortimentet säljs olika typer av maskiner för bland annat
betonghåltagning.

Spånga håller man kurser i svetsning och
certifierar svetsarbetare. Man är också
bland landets största på uthyrning av
svetsutrustning.
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för marknaden. Men han vill inte sticka ut hakan och hävda att man är bättre än konkurrenterna utan det är något som användaren måste
avgöra. ”Kompetensen är A & O och vi har
ett helhetskoncept att erbjuda som kunderna
kommer att bli nöjda med. Många yrkesbutiker inom BIG-Gruppen har redan rekryterat
specialister inom detta område så att vi kan
möta håltagarna den 8 mars då Dimas släpps
ut på marknaden. Initialt kommer Dimassortimentet inte säljas i alla 100-talet butiker
utan runt ett 20-tal butiker. Allt handlar om
efterfrågan och finns den så kommer vi bygga
ut sortimentet till fler butiker”, säger Marcus.
Marcus berättar att idag har man tre servicecenter som sköter garantiservice för Carat-maskinerna vilka är Lundqvist Maskin &
Verktyg i Stockholm, Derome i Mölndal och
Österbergs i Karlstad. Hos Lundqvist i Stockholm har man dessutom en löd station. Expanderingen kommer att ske på sikt.
www.big-gruppen.com

Adrian, Marcus och Mattias är överens om att BIG-Gruppen är i början på
en väldigt spännande resa med varumärket Dimas.

Svetsutrustning för uthyrning.
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Här packas produkter för utleverans från
Lundqvist Maskin & Verktyg i Spånga.

Våra tjänster för
specialprojekt omfattar
– Genomförbarhetsstudier

– Utbildning

– Planeringskoncept

– Kundanpassade pro
dukter för maskiner och
verktyg

– Principskisser
– Projektledning
Läs mer på www.tyrolit.com

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

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

