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Välkommen till
DEMCON 2012!

till “Det Svenska Demoleringspriset”.  Antalet bidrag är helt 

godkänt. Vi hade räknat med en ganska stor försiktighet så 

det kom inte som en överraskning. Men vi vill uppmana flera 

aktörer att ta tillvara chansen att vara med och tävla om Demo-

leringspriset. Som nominerad och ännu mera som vinnare följer 

en hel del publicitet både i våra och andra tidskrifter samt på 

webben. Vinnarna kommer att presenteras i alla våra tidningar 

och även internationellt i tidningen PDi Magazine. Vinnaren 

av Årets Håltagningsprojekt kommer dessutom att automa-

tiskt kvalificeras som Sveriges bidrag i IACDS (International 

Association of Concrete Drillers & Sawers) Diamond Award. 

Vinnarna kommer att utses i samband med mässan Bauma i 

Tyskland nästa år. Det Svenska Demoleringspriset kommer å 

sin del arrangeras nästa gång 2014 i samband med DEMCON. 

Då vill jag avsluta med att lycka till inför höstens arbete 

och samtidigt hälsa alla välkomna till DEMCON 2012 som 

alltså hålls den 6-7 september på InfraCity norr om Stockholm. 

Jag kommer nog att springa runt som en yr höna så om jag 

inte ser dig. Hugg tag i mig och säg hej!

Hjärtligt välkomna!
  

Jan Hermansson, redaktör

jan.hermansson@pdworld.com
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HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
www.husqvarnacp.com

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).

Maximalt effektiv borrning. 
 Minimalt ansträngande för dig.
Husqvarna AD 10 är ett unikt, automatiskt system som gör att du borrar enkelt, 
snabbt och effektivt. Borrsystemet är snabbast på marknaden, både när det gäller 
borrning och utdragning av borr. Allt du behöver göra är att med ett enda reglage ställa 
in riktning och hastighet. AD 10 tar sedan hand om borrprocessen – utan någon 
manuell styrning från dig. Systemet optimerar driften utifrån den  Husqvarna 
borrmotor som används och stannar automatiskt borren när den har gått  
igenom materialet. Läs och se mer på www.husqvarnacp.com

HUSQVARNA AD 10 
0 – 3,2 m/min i båda riktningar, 3,6 kg, passar 
borrmotorer DM 280 och DM 340 samt stativ  
DS 450, DS 70 Gyro och DS 50 Gyro.

Bäste läsare

Så var det då slut på ledigheten för de flesta och det är 

bara att ge sig in i hetluften igen. På många håll i landet 

är det dock kanske inte så hett ifråga om tillgång på jobb. 

Byggbranschen har svalnat av en hel del under det första 

halvåret och signaler hävdar att avmattningen fortsätter. 

Det återstår att se under hösten på vilket sätt detta påverkar 

demoleringsbranschen. Men totalt sett är signalerna från 

våra entreprenörer ganska positiva. Det finns en hel del 

uppdrag fortfarande totalt sett. Dock tyder vårt tema “Riv-

ningsspecialen” på att allt inte riktigt står rätt till. Vi har fått 

in väldigt få svar från entreprenörerna, bara fyra har svarat 

av 50 utskick. Det kan betyda att det antingen inte finns så 

mycket att berätta eller att man har fullt upp med att jobba. 

Vi får hoppas på det senare. Den närmaste framtiden är spän-

nande för branschen. I alla fall hoppas vi det på tidningen 

då branschmässan DEMCON återigen arrangeras på InfraCity 

norr om Stockholm. Mässan arrangeras 6-7 september och 

startfältet av utställare ser bra ut. Mässan är kanske inte 

lika stor som när den arrangerades 2010, mest beroende 

på att maskinuthyrarkedjan Hyrex inte förlagt sitt höstmöte i 

samband med mässan. Detta innebär att en del leverantörer 

som endast levererar till uthyrarna valt att inte ställa ut. Men 

vad gäller rivning, återvinning, håltagning, golvslipning, vat-

tenbilning, luftrening med mera så finns i princip alla aktörer 

med. Intresset är också stort bland besökarna. Det märker vi 

på antalet som registrerar sig på hemsidan www.demcon.se 

och skriver ut sina entrébiljetter.

Det kommer att hända en hel del på mässan. I år kom-

mer det vara betydligt fler demonstrationer på utomhusom-

rådet i jämförelse med tidigare. Tyrolit kör som vanligt den 

nordiska finalen i Cutting Pro Competition. Det kommer att 

arrangeras seminarier i Micro-trenching med golvsågar och 

diamantklingor för läggning av bredband samt om ett nytt 

säkert sätt att riva balkonger. På kvällen den 6 september 

delas “Det Svenska Demoleringspriset” ut för första gången. 

Och i alla montrar på DEMCON kan vi lova att det kommer 

att finnas många intressanta nyheter och mycket aktivitet. 

DEMCON är verkligen mötesplatsen där hela den svenska 

demoleringsbranschen kommer samman. På mässan finns 

också ett antal relativt nya namn för den svenska marknaden. 

Kolla in utställarlistan på sidorna 14-15 och utställarskissen 

på sidorna 12-13.

Den här utgåvan av Professionell Demolering är en 

kombination av ett reguljärt nummer med reportage och 

nyheter samt mässkatalog för DEMCON. I den 68 sidor tjocka 

tidningen hittar du allt du behöver veta om mässan. Vi publice-

rar dessutom ett tema om nya borrsystem samt flera intressanta 

rivningsreportage. I samband med DEMCON kommer också 

EDA, European Demolition Associations tekniska kommitté 

att hålla sitt höstmöte.

På sidorna 22-23 kan du läsa om vilka som nominerats 
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OilQuick - För effektiv demolering!

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

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

www.oilquick.com

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

Nästa “Big 
Wednesday” den 
5 september
Den 5 september är det dags för HTC:s nästa 
”Big Wednesday” som den här gången  går under 
namnet  ”Additions”.

HTC började med konceptet Big Wednesday 
i september 2011 med målet att lansera våra 
många nya produkter under speciella tillfällen och 
nu, nästan på dagen ett år senare är det dags för 
vårt fjärde event som vi kallar ”Big Wednesday – 
Additions”. Lanseringen sker på vår hemsida och 
efter klockan 10:00 den 5 september 
kommer all information att finnas 
tillgänglig. Så gör en notering i 
din kalender att besöka vår 
hemsida den dagen för att 
få all information.

Den 6-7 september ställer HTC 
ut på mässan DEMCON. Detta innebär att de som 
besöker företagets monter under mässan kommer 
att kunna se de lanserade produkterna live redan 
dagen efter lanseringen. Om du planerar att besöka 
HTC på DEMCON är ni välkomna att kontakta 
dem för fribiljetter.

www.htc-floorsystems.com

Ny Merlo-säljare i 
Östergötland och sö-
dra Södermanland
AB Hüllert Maskin har anställt Henrik Hermansson, 
som från den 1 juni ansvarar för försäljningen av 
Merlo teleskoplastare i Östergötland och södra Sö-
dermanland. Henriks säljkontor finns på Forsa gård 
mellan Mantorp och Skänninge och det är därifrån 
han organiserar arbetet i sitt säljdistrikt. Henrik är 
35 år gammal och är utbildad lantmästare. Han har 
tidigare arbetat med försäljning av jordbruksmaski-
ner och innan dess med bilförsäljning.

“Jag har valt jobbet hos AB Hüllert Maskin 
eftersom jag ser en stor potential i teleskoplastare, 
inte minst inom lantbrukssegmentet. Hüllert Maskin 
är också ett företag som satsar framåt och det 
råder en familjär stämning, både bland personalen 
och ut mot kunderna. Det är fantastiskt roligt att 
få bli en del av det”, säger Henrik Hermansson, 
som gläder sig åt att få vara delaktig i försäljnings-
framgångarna med Merlo.

www.hullert.se

Sickla-gruvan öppen 
för allmänheten
I över 70 år har de varit en väl bevarad  hemlighet 
– Atlas Copcos gruvgångar 20 meter rakt ned i 
urberget, mitt under  Sickla Köpkvarter. De över 
tre kilometer långa gruvorterna har tidigare använts 
för att testa ny gruv-  och borrteknik. Men nu har 
gruvan öppnats för allmänheten med en  invigning 
som hölls den 21 april. I ett samarbete mellan Atlas 
Copco, Nacka kommun, Stockholms läns museum 
och fastighetsägaren Atrium Ljungberg, anordnas 
från och med den 21 april guidade rundvandringar 
varje helg. Utöver gruvan innefattar visningarna 
också stora delar av det industrihistoriskt unika 

Sicklaområdet, där flera av de industrier som 
satte sin prägel på Stockholm i slutet av 

förra sekelskiftet hade sin hemvist. Idag 
har gruvan två nivåer, en på 20 och en 

på 40 meters djup under marken. Testning 
och utveckling av Atlas Copcos produkter sker 
fortfarande på 40-metersnivån, ett område som 
dock inte kommer att vara öppet för allmänheten. 
Gångarna började användas av Atlas Copco redan 
1938 för tester av nyutvecklade bergborrar. Berget 
var perfekt för ändamålet eftersom det är massivt 
och inte spricker när man borrar i det. Bergarten 
är gnejs och granit. Rundvisningarna kommer att 
ske varje helg med maximalt antal besökare om 
20 per gång. Mer information om rundvisningen 
och biljettköp finns på www.sicklaovanunder.se

www.atlascopco.se

Högsta betyget för 
Dustcontrol
Botkyrkaföretaget Dustcontrol AB är ett av de 
tryggaste företagen i Sverige i alla avseenden. 
Detta enligt bankernas kreditupplysningsföretag 
UC, som granskat företaget. UC gör inte endast 
en kreditbedömning, man tittar framförallt på 
företagets trygghet framöver. För Dustcontrol som 
arbetar med arbetsmiljö är trygghet en viktig del 
av företagets strategi. Inom arbetsmiljöområdet 
som är en snabbt växande bransch måste kunden 
känna en trygghet i sin investering att företaget 
finns kvar. Även kunden och användaren måste 
känna sig trygga med att luften som andas in 
är ren. De av UC granskade företagen graderas 
i riskklasser, skala 1 - 5, utifrån vilken risk det är 
att företaget kommer på obestånd. Riskklass 5 
innebär lägst risk för obestånd. Enligt UC är det 
endast 5 promille av Sveriges företag som lever 
upp till de krav som krävs för att placeras i denna 
grupp. Ett av dessa företag är Dustcontrol AB som 
har riskklass 5! Värderingen för Dustcontrol är 
0,03 promille som ger topplacering inom denna 
lilla exklusiva ”elitgrupp”.

Dustcontrol har 150 medarbetare och omsät-
ter ca 250 miljoner SEK. Man har dotterbolag 
i Tyskland, USA, Storbritannien, Österrike och 
Finland. Huvudkontor och fabrik ligger i Stockholm. 
Bolaget grundades 1972. Verksamhet omfattas av, 
som alla vet, utveckling, tillverkning och försäljning 
av stoftavskiljare, sugutrustning för byggnadsindus-
tri och centralsuganläggningar för punktutsug av 
damm, spån och rök för industrin.

www.dustcontrol.se

Swecon hårdsatsade 
på MaskinExpo
Swecon satsade hårt på årets MaskinExpo. 
Montern var på 4 000 kvadratmeter, större än 
någonsin, och företaget hade 28 maskiner på 
plats som demonstrerades eller provkördes, 
säger Marie Stenlund, ansvarig för utställningar 
och events på Swecon.

I Swecons monter låg tyngdpunkten på 
innovation och miljöhänsyn när maskiner med 
Volvos nya motorer som svarar mot kraven i 
Steg 3B presenterades. Swecon fokuserade 
på alla maskinnyheter och hade 4–5 demon-
strationer om dagen på mässan. 

I år presenterades en helt ny produktgrupp, 
Volvos kompaktlastare eller skidsteers som 
de också kallas. Andra nyheter som lockade 
många är de nya hjullastarna L50G, L60G, 
L70G, L90G och L120G. Bland grävmaskinerna 
heter nyheterna EC250D, EC300D, EW140D 
och EW160D. Under demonstrationerna fanns 
dessutom FMX-maskiner med lastbilar från 
Volvo Lastvagnar som specialanpassats för 
anläggningsarbeten.

www.swecon.se

Värdefulla möten på 
Husqvarnas utbild-
ningscentra
Träffarna på Husqvarnas utbildningscentrum är 
uppskattade av både besökare och av Husqvarna. 
Här syns några i den grupp franska  håltagare som 
besökte Jonsered tidigare i våras. Husqvarna  Con-
struction bjuder ofta in kunder och användare  till 
sina utbildningscentra. Ett av dem finns i Jonsered 
utanför  Göteborg. De rymliga  lokalerna  i gamla  
Jonsereds fabriker  är väl anpassade för att visa 
upp nya produkter och innovationer.

“Jag uppskattar  den här möjligheten att lära 
känna Husqvarna och deras produkter närmare. 
Det är också roligt att Husqvarna är intresserade 
av att lära känna mig som kund närmare”, sa Guy 
Josserand, chef för Fora, ett franskt byggföretag.

Han var en av deltagarna i den grupp franska 
håltagare som kom till Sverige i mars för att bekanta 
sig med Husqvarnas produkter och system. I grup-
pen ingick såväl befintliga kunder som företag som 
inte hade någon tidigare relation med Husqvarna. 
Flera av deltagarna är medlemmar i den franska 
bransch- organisationen för företag inom rivnings-
branschen, SNED.

Husqvarnas utbildningscenter är inrymt i de 
gamla fabriksbyggnaderna i Jonsered utanför 
Göteborg. Anders Ströby, Vice President Husqvarna  

Construction Products hälsade gruppen välkom-
men till Husqvarna och Jonsered innan produkt-
demonstrationerna startade. Besökarna delades in 
i två mindre grupper som både fick produkterna 
demade för sig, de fick även test köra dem själva. 
Maskiner som visades var Husqvarnas rivningsro-
botar, elväggsågar med HF-teknik, ytbehandling-
sutrustning och borrsystem. Produktspecialister 
från Husqvarna demade.

En av dagens höjdpunkter var det automatiska 
borrsystemet AD 10. Det är ett av de snabbaste au-
tomatiska borrmatningssystemen på marknaden. 
Med AD 10 går borrningen snabbare och enklare 
och därmed blir det möjligt för användaren att 
producera mer på kortare tid, och med mindre 
ansträngning.

De kraftfulla högfrekvensväggsågarna väckte 
också en hel del intresse. De slitstarka sågarna är 
utrustade med ny elektronik, nya lätta klingskydd 
och en lätthanterad fjärrkontroll, och ger hög 
produktivitet och effektivitet.

“Jag är särskilt intresserad av väggsågarna 
och borrsystemet AD 10. De tekniska funktioner 
som AD10 erbjuder öppnar upp nya möjligheter 
inom borrområdet”, sa Guy Josserand.

Andersen Contrac-
tor AB börjar med 
uthyrning
Andersen Contractor AB lägger nu till uthyrning 
som en viktig del i framtidsplanerna. Därmed 
får företaget ett perfekt komplement till maskin-
försäljningen. Uthyrningsverksamheten kommer 
att gå under namnet Andersen Rental som en del 
av Andersen Contractor AB.

”Vi har märkt av ett ökat intresse från 
branschen när det gäller att hyra utrustning 
för demolering, hantering och återvinning. Det 
gäller såväl för enstaka jobb som för längre 
tidsperioder. Att hitta en bra mix av att hyra och 
köpa utrustning är viktigt för många företag, 
Vi har alltid legat i framkant när det gäller att 
introducera nya produkter och metoder. Därför 
är det ett naturligt steg för oss att nu börja med 
uthyrning i större skala. Det ger också kunderna 
större möjligheter att se våra produkter från sin 
bästa sida, i arbete”, säger Svend M. Andersen, 
VD på Andersen Contractor.

Utrustning som kommer finnas tillgän-
gligt för uthyrning är demoleringsverktyg, 
hydraulhammare, sortergripar, skrotgripar och 
maskinmonterade stålsaxar. Dessutom maskiner 
som materialhanterare och avfallskrossar samt 
vattenkanoner mot damning.
www.andersen-contractor.se
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OilQuick - För effektiv demolering!

• Reducerar antalet maskiner på rivningsplatsen 
• Reducerar transportkostnader
• Alltid rätt redskap vid rätt tillfälle 
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• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten
• Ökad säkerhet 
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap
• Ökad produktivitet 
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Äntligen DEMCON

Den 6-7 september arrang-

eras den andra upplagan av 

den nordiska demolerings-

mässan DEMCON. Platsen är 

densamma, InfraCity Busi-

ness Centre i Upplands Väsby 

norr om Stockholm. 
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Äntligen DEMCON
DEMCON är som bekant återupplivandet av den välkända 
demoleringsmässan Demotech som arrangerades på InfraCity 
under 1990-talet. Nypremiären hölls i september 2010 med 
ett helt godkänt slutresultat. Nu är det alltså dags igen för 
mässan som arrangeras vartannat år. DEMCON är en renodlad 
branschmässa endast för proffsen som arbetar med tjänster 
och utrustning inom rivning, återvinning, betonghåltagning, 
diamantverktyg, slipning och polering av betonggolv, vat-

tenbilning, hantering av damm och betongslam, sanering, 
jordrening med mera.  

Mässan för proffs
DEMCON är öppen för de som arbetar professionellt inom 
ovanstående branscher vilket innebär att DEMCON inte är 
den breda massans mässa. Det avspeglar sig också på antalet 
besökare som brukar ligga mellan 2000 till 3000 personer.Men 
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å andra sidan är kvaliteten mycket hög på besökarna, de vet 
vad de är intresserad av när de kommer till mässan och en 
stor andel är reda att göra investeringar direkt på mässgolvet. 
DEMCON har ryktet om sig att vara en mässa som det görs 
en hel affärer på. 

Mässhallen där DEMCON arrangeras heter InfraCity Busi-
ness Centre och ligger vägg i vägg med Scandic Hotel InfraCity 
i förorten Upplands Väsby. Strategiskt intill motorväg E4 som 
förbinder Stockholm City och Arlanda flygplats. Från Arlanda 
till mässan tar det endast 10 minuter med taxi. 

DEMCON är inte bara en svensk branschmässa utan 
lockar besökare från övriga nordiska länder också samt de 
baltiska staterna. En hel del besökare är mera långväga och 
kommer från andra länder i Europa och Asien. På DEMCON 
2012 finns det också utställare från Tyskland, Holland, Italien 
och Kina. Internationellt sett finns det mycket få liknande 
mässor som DEMCON vilket har gett mässan ett ganska bra 

internationellt renommé. Den marknadsförs också löpande 
genom Professionell Demolerings internationella systertidning 
PDi Magazine. I princip representeras samtliga varumärken 
som säljs i Sverige  inom nämnda produktsektorer på mässan. 

Som vanligt arrangeras mässan både inom- och utomhus. 
Inomhushallen är fullbokad och ett stråk genom mässan går 
under namnet “Rental Street“ vilket är det som 2010 kallades 
ExpoRent. Här har en del av de tillverkare och leverantörer som 
säljer till uthyrningsbranschen valt att lägga sina montrar. På 
utomhusområdet huserar ett antal utställare och flera av dem 
kommer att demonstrera sina produkter. Bland annat kommer 
företaget E-Schakt att demonstrerar vattenbilning. Det kommer 
att bli andra typer av bearbetning av betong i Hiltis, Husqvarnas 
och Mateks montrar. Mässan slår upp sina portar torsdagen 
den 6 september och håller öppet från 9 till 18. På fredag den 
7 september har mässan öppet mellan 9 och 16.

DEMCON-kalaset på torsdag kväll
I vanlig ordning arrangeras på kvällen den första mässdagen en 
mässfest för både utställare och besökare. Festen går i år under 
namnet DEMCON-kalaset och börjar klockan 19.30. Lokalen 
är som vanligt Scandic Hotel InfraCitys Ballroom. Förutom god 
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mat och trevligt sällskap kommer det hända en hel del under 
kvällen. Underhållningen står Vinylbandet för som bjuder på 
gamla godingar från 60-, 70- och 80-talet. Under kvällen blir 
det också diverse prisutdelningar i tävlingar som du kan läsa 
mera om längre fram i den här texten.

    

Det Svenska Demoleringspriset
I år beslutade tidningen Professionell Demolering att instifta ett 
alldeles eget pris för branschens aktörer. Vid flertalet tillfällen 
har priset presenterats i tidningen men uppmaningen att Sve-
riges aktörer skickar in förslag till nomineringar. Priskommittén 
has också fått in en helt godkänd mängd nomineringar i alla 
tävlingskategorier. Tävlingsjuryn håller i skrivande stund på med 
att värdera de olika nomineringarna. Och på DEMCON-kalaset 
blir det alltså dags att utse vinnarna. På sidorna xx-xx kan du 
kortfattat läsa om de olika företag, projekt och produkter som 
nominerats. Det enda som inte publiceras är de som utses till 
Det Svenska Demoleringspriset Honorary Award. Det blir en 
överraskning tillsammans med de övriga vinnarna som avslöjas 
på kvällen den 6 september. Nedan en sammanfattning över 
de olika tävlingskategorierna:  

1.   Årets rivningsentreprenör
2.   Årets håltagningsentreprenör
3.   Årets rivningsprojekt
4.   Årets håltagningsprojekt
5.   Årets återvinningsprojekt - Rivning
6.   Säkerhets- och arbetsmiljöpriset
7.   Recycling- och miljöpriset
8.   Årets tillverkare/leverantör
9.   Stora innovationspriset för 
  tillverkare/leverantörer
10.  Det Svenska Demoleringsprisets 
  “Honorary Award”

    
Värt att nämna är att det företag som vinner Årets håltag-
ningsprojekt kommer automatiskt att kvalificera sig till den 
internationella tävlingen IACDS Diamond Award. IACDS, som 
står för International Association of Concrete Diamond Drillers 
and Sawers, är en sammanslutning av nationella branschför-
eningar inom håltagning. Svenska HiB är en av medlemmarna. 
Korandet av vinnarna i IACDS Diamond Award kommer att ske 
under Bauma 2013 i München.     

Tyrolits Cutting Pro Competition
Det flesta håltagare i Europa känner vid det här laget till Tyrolits 
håltagartävling Cutting Pro Competition. Den omfattande 
håltagartävlingen har genomfört under ett antal år och fått 
stor uppmärksamhet, inte minst finalen i Österrike. Denna gång 
kommer dock finalen att ske i samband med mässan Bauma i 
april 2013. Men innan dess genomförs den nordiska finalen i 
Cutting Pro Competition på DEMCON. Under hela torsdagen 
den 6 september kommer det att tävlas mellan de nordiska 
länderna i Tyrolits tält på DEMCONs utomhusyta. Som vanligt 
är intresset stort och de tävlande många. Sverige har mycket att 
försvara då vår egen håltagare Jocke Lenander kammade hem 
segern för Sverige. Så missa inte den rafflande nordiska finalen 
på DEMCON med Jocke och alla dom andra tävlande. På sidan 

20 hittar du agendan för den nordiska finalen.

Föreningsmöten 
och seminarier

I anslutning till DEMCON kommer flera 
branschföreningar att passa på att hålla mö-
ten. EDAs, European Demolition Association, 
tekniska kommitté kommer att har möte 
på torsdag den 6 september. Även HiB, 
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & 
Sanerigsentreprenörerna inom Sveriges 
Byggindustrier kommer att ha möten under 
torsdagen. På onsdag innan mässan träffas 
leverantörerna i branschen till en sittning. 

    

Fritt inträde, 
festen och hotellet

Sammantaget kommer DEMCON att 
bli två händelserika dagar för den 
nordiska demoleringsbranschen och en 
mässa väl värd att besöka. Inträdet till 
mässan är fritt om du är aktör inom 
branschen och fått en entrébiljett 
från någon av utställarna. Men du 
kan också enkelt skriva ut din egen 
biljett på www.demcon.se. Om du 
vill bo på Scandic Hotel InfraCity 
och inte har en reservation börjar 
det också bli bråttom. Hotellet 
är fullbokat men om du bokar 
ditt rum via www.scandichotel.
se och anger bokningskoden 
BDEM030912 så finns blockade 
rum för DEMCON. Med koden 
får du dessutom viss rabatt på 
rumspriset. 

Trots att det ekonomiska 
läget runt om i Europa är 
kärvt har de nordiska sta-
terna klarat sig hyfsat bra. 
Vi hoppas alla att DEMCON 
2012 ska bli en lyckad 
mässa för alla inblandade 
och kanske ett startskott 
för en uppåtvändande 
konjunktur under hösten 
och vintern för entrepre-
nörer och leverantörer. 

www.demcon.se

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
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Sponsorer
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HiB, 
Håltagningsentreprenörerna

Riv- & Saneringsentreprenörerna

IACDS - International 
Association of Concrete

Drillers & Sawers

Sponsorer Supporters
SILVER
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Diamond Pauber  9
Italiensk tillverkare av olika typer av diamantverktyg och slip- 
produkter för bygg- och stenindustrin.  
 
Dr. Schulze GmbH  43
Tysk välkänd tillverkare med ett brett sortiment av diamantverktyg 
och maskiner för proffsanvändare inom betonghåltagning och rivning. 

 
EDA
Pan-europeisk branschförening för Europas föreningar inom rivning 
och återvinning.

 
Entrack    39C
Tillverkare och återförsäljare av en rad olika produkter och hjälp-
medel för entreprenadindustrin. Man är även återförsäljare för 
finska Ramtecs sortiment av rivnings- och återvinningsverktyg. 

 
E-Schakt   41a U03B
E-Schakt Entreprenad AB är ett fristående entreprenadföretag som 
utfört mark- och anläggningsarbeten sedan 1978. Basen är Stock-
holms Län men man utför även arbeten i övriga delar av landet. 
Verksamhetsområdet är huvudsakligen koncentrerat till anlägg-
ningsarbeten, både drift- och underhållsarbeten samt nyproduktion. 
I verksamheten ingår vattenbilningstjänster vilket kommer att visas 
och demonstreras på DEMCON. E-schakt är i dagsläget cirka 100 
personer. Årsomsättningen var för år 2010 cirka 190 miljoner kronor. 

 
Fuzhou Skystone  8
Kinesisk tillverkare med ett brett sortiment av diamantverktyg och 
slipprodukter för bygg- och anläggningsbranschen samt stenin-
dustrin. Man tillverkar även maskin för betonghåltagning och har 
ett särskilt fokus på vajersågningsutrustning.  

  

Hilti     38b
Mer jobb i rätt tid – till planerad kostnad. Under detta mot-
to presenterar Hiltis diamantspecialister sitt skräddarsydda 
koncept av service och världsledande produkter for profes-
sionell håltagning och sågning. Hilti. Outperform. Outlast.  

 
HTC Sweden AB  17
Moderbolaget HTC Sweden AB startade 1987 som ett entreprenörsfö-
retag. HTC Group är idag en koncern med moderbolaget HTC Sweden 
AB i Söderköping, med egna säljbolag i Frankrike, Storbritannien, 
Tyskland och USA. Övrig exportförsäljning sker genom återförsäl-
jare i ca 60 länder i alla världsdelar. Koncernen utvecklar, producerar 
och säljer kompletta system för de flesta golvapplikationer såsom 
avjämning, slipning, renovering och underhåll samt daglig städning. 
Produktsortimentet består i huvudsak av slipmaskiner, stoftavskiljare, 
diamantverktyg och diamantimpregnerade städrondeller. Kunderna 
är bl.a. professionella golventreprenörer, byggmaskinuthyrare och 
städbolag. Det egenutvecklade konceptet för polerade betonggolv HTC 
Superfloor finns globalt etablerat genom återförsäljare och certifierade 
entreprenörer. Företaget har även uppfunnit och utvecklat ett patenterat 
diamantbaserat städsystem Twister som är en revolutionerande metod 
för kemikaliefri städning. Bolagets tillverkning sker i Söderköping och av 
Twister även i dotterbolaget i Knoxville, Tennessee, USA.

           
Husqvarna                         44/45   U05H,U06A 
Världsledande tillverkare av diamantutrustning, slipprodukter, maskiner 
och utrustningar för rivning, betonghåltagning, kapning i olika material, 
sanering.

          
Hydroscand  36  
Hydroscand-gruppen startades 1969 i Stockholm och är idag mark-
nadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. 
Med 120 butiker runt om i världen och mer än 400 återförsäljare har 
företaget som målsättning att alltid finnas nära kunden. Hydroscands 
butiker är alla utrustade med komplett lager, moderna maskiner, bred 
erfarenhet och mycket kunskap inom slang och ledningskomponenter. 
Man har ett komplett sortiment av slang och ledningskomponenter, 

med över 20.000 artiklar på lager. Utöver hydraulslang och industri-
slang marknadsför företagets alla typer av slangkopplingar, adapters, 
skärringskopplingar, kragkopplingar, ORFS-kopplingar, rörklammer, 
kulventiler, snabbkopplingar, svivlar och en mängd olika tillbehör. Man 
tar även fram kundanpassade lösningar.

                 
Håltagningsentreprenörerna  Contractors Square
Branschförening för Sveriges håltagningsentreprenörer. Ingår  
i Sveriges Byggindustrier.  
 
IACDS     Contractors Square
Internationell paraplyorganisation för nationella håltagarföreningar  
runt om i världen.  

 
Idab     27
IDAB, Industridiamant marknadsför och säljer smidiga mobila el-
drivna transportband och fläktar för bygg- och anläggningsindustrin. 

  
Inomec                      U06D
INOMEC erbjuder uthyrning samt försäljning av lyftutrustningar. Man 
säljer även produkter för mobilsströmmatning samt våra egentillverkade 
CIBES kabelvagnar.

 
IRC AB    10
IRC AB hittar du mitt i Dalarna. Företaget bygger sin affärsidé på att kundan-
passa radiosystem, slang- och kabelupprullare för olika behov till svensk 
och utländsk industri. Produkterna håller hög kvalitet och följer gällande 
standarder inom bl.a. Europa, USA, Canada, Kina, Japan & Ryssland. 

 
Jack Midhage  24/25
Återförsäljare av diamantverktyg, slipprodukter, hårdmetallklingor, ma-
skiner och utrustningar för betonghåltagning, rivning och golvslipning.

 
Jerneviken Maskin  39A/35A U02E
Jernevikens sortiment finns allt för betongbearbetning - dia-
mantverktyg och maskiner för kapning, håltagning och slipning 
- Stoftavskiljare och reningsverk för betongdamm och slamvatten 
- Borrstativ och annan kringutrustning för betonghåltagning • 
Diamantverktyg utvecklade för geografiska förhållanden • Egen 
tillverkning av diamantverktyg • Tillverkning av specialprodukter, 
ex. fräsar & borrstativ. • Komplett lager - snabba leveranser 

               
Mala Geoscience  33A
Tillverkare av så kallad Ground Penetration Radar som berät-
tar vad som döljer sig i betong innan en olycka ske och en 
kärnborr eller diamantklinga kapar av en viktig elledning, vatt-
ledning elelr något annat väsentligt för en fastighets funktion. 
 
Maskinia AB  32
Återförsäljare av Doosan och Case maskiner i Sverige samt 
Everdigm och Montabert rivningsverktyg och hydraulhammare. 

                                    
Matek      U03A
Matek AB importerar och levererar maskiner och verktyg för sten- och 
betongbearbetning. Man har ett av den svenska marknadens starkaste 
utbud med kvalitetsprodukter från världsledande tillverkare. Kunder är 
främst stenhuggare, håltagare, trädgårdsanläggare, kakel- och platt-
sättare, maskinuthyrare samt entreprenadföretag. Några exempel på 
varumärken man för är: Breton, Montresor, WEHA, Chicago Pneumatic 
hydraulhammare och vibroplattor, ICS betongkedjesågar och Solga 
Diamond Tools. Matek AB är en del av YstaGruppen, en företagsgrupp 
där även YstaMaskiner AB ingår.

        
Nilfisk-Advance  12
Nilfisk Advance är ett välbekant namn inom framförallt städ-
maskiner men också vad gälelr dammsugar, högtryckstvättar 
med mera. Man har ett brett sortiment för professionella använ-
dare framförallt vad gäller dammsugar, våtsugar och luftrenare. 
 

Utställare   Inne Ute
 
Amas Svenska AB  38A
Amas Svenska AB är återförsäljare för Furukawas hydraulhammare 
och demoleringsverktyg. Man säljer även tillverkaren VTN Europes 
rivningssortiment. Vidare är Amas återförsäljare för Simex fräsar, 
krosskopor, asfaltutläggare med mera. Man säljer också Dynasets kom-
pletta utrustning. I Amas monter hitta du även Duztechs vattenkanoner. 

 
Andersen Contractor AB 51 U01
Andersen Contractor AB är specialiserade på försäljning, uthyrning och 
service av rivnings och återvinningsutrustning. Det innefattar demole-
ringsverktyg, hydraulhammare, krossar och anläggningar för betong 
- asfalt - avfall - skrot, materialhanterare, skrotsaxar, sorteringsverk, 
vattenkanoner, transporttankar, med mera. Man kan erbjuda special-
lösningar anpassade för just din verksamhet. 
www.andersen-contractor.se och

       
Arnessons Balkongsågning AB   U06A
En entreprenör som utvecklat och patenterat ett eget säkert  
och effektivt system för balkongrivning.  
 
Atlas Copco Constr.  38C  
Världsledande tillverkare av olika typer av maskiner och utrustningar 
för entreprenadbranschen samt inom gruvnäringen. Atlas Copco har 
ett brett sortiment av hydraulsika verktyg för rivning och återvinning.

 
Aquajet Systems AB  41D
Aquajet Systems AB är ett världsledande specialistföretag inom Vatten-
bilningstekniken. Man leder den tekniska utvecklingen och tillhanda-
håller avancerade systemlösningar, där AQUA CUTTER PowerPack och  
AQUA CUTTER Robot utgör företagets basprogram till professionella Vatten- 
bilningsföretag över hela världen. I tillägg till detta tillhanda-
håller vi tillbehör och utrustningar till ovanstående produk-
ter. Vi är Er kompletta leverantör av vattenbilningsutrustning. 

 
Biocare   18 
Biocare erbjuder produkter och lösningar för krossning, sortering och 
återvinning. Vi har ett brett program med: Käftkrossar, slagkrossar, 
konkrossar, sorteringsverk, trumsiktar, vindsiktar, virvelströms-
separatorer, överbandsmagneter och dammreduceringslösningar. 

    
Brokk   30
Världsledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsrobotar samt till- 
hörande verktyg och tillbehör.  

 
BVM   19 
BVM har ett brett sortiment för bygg- och anläggningsbranschen. På 
DEMCON kommer man visa sitt sortiment av Heylo luftrenare och fläktar. 

 
Conjet AB   42
Världsledande tillverkare av vattenbilningsutrustning bestående av 
fjärrstyrda robotar och vattenbilningsramar. Man utrustar och bygger 
även så kallade Power Packs till sina maskiner.  

 
Corvara   41D
Svensk entreprenör inom bland annat vattenbilning och sanering. 

 
Datek Industriteknik AB 28
Ledande aktör inom professionell radiostyrning som skräddarsyr lösning-
ar för radiostyrda applikationer inom många områden. Säkerhetsaspekt-
en är något som driver Datek och man har utvecklat några av de tekniker 
som nu är etablerade i branschen. System uppfyller den högsta säker-
hetskategorin ”Performance Level e (PL e)” enligt ISO 13849-1:2006, 
en standard som är lagkrav för säkerhetskritiska delar av styrsystem. 

 
Dellcron    Contractors Square
Dellcron har utvecklat en ny metod för att effektivt lägga ner kabel för 
olika typer av installationer såsom internet. Systemet innehåller en 
högautomatiserad teknik och några av beståndsdelarna är vägsågar 
försedda med diamantklingor.  

Utställare   Inne Ute Utställare   Inne Ute



Specialisten 
på balkongde-
montering 
ställer ut på 
DEMCON 2012
Arnesson Balkongdemolering inbjuder besökare till sin monter 
på  mässan DEMCON 2012. På utomhusdelen komemr man 
demonstrera sin nya patenterade metod för att säkert och effektivt 
demontera balkonger.

Arnessons Balkongdemolering återfinns i monter U06A, här 
visar man båda sina nya jiggar som gör det möjligt att såga ner de 
flesta balkongtyper som finns.

Arnessons tipsar också om informationsmötet om balkon-
grivning som hålls fredag den 7 september i Contractors Square 
på mässan.

Seminarier 
på DEMCON
Varför “Micro trenching” 
är bästa metoden att 
bygga FTTH

Torsdag 6 september, kl. 10.00, 

Plats: Contractors Square
Under en knapp timma får du en genomgång av 
olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av me-
toden “Micro Trenching” och hur du med ny och 
högautomatiserad teknik jobbar med förläggning 
av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. 
Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån instal-
lationer i verkligheten.

Föreläsare: Hasse Hultman, DellCron

Säker Balkong-
demolering

Fredag 7 september, kl. 10.00, 

Plats: Contractors Square
En genomgång under cirka en timme hur man med 
säkra metoder river, demonterar eller renoverar 
balkonger. 

Medverkande: Anna-Karin Nordlund Ar-
betsmiljöverket, Anders Andersson  Ord-
förande HIB (Håltagningsentreprenörerna), 
Lars Sandström  Ordförande Riv- och Saner-
ingsentreprenörerna och Bengt Göran Jo-
hansson Ordförande Balkongföreningen.

Välkomna till DEMCONs seminarier, 6-7 sep-
tember, InfraCity

Observera fritt inträde till seminarierna.

Utställare på DEMCON • ExpoRent 2012

Mässutgåva DEMCON • 3-2012 • Branschtidningen Professionell Demolering   15

Nordfarm    31
Nordfarm Maskin är återförsäljare av finska Avant Tecnos stora 
sortiment av olika typer av kompaktlastare som lämpar sig utmärkt 
som bärare av hydrauliska verktyg vid rivningar eller för utlastning av 
rivningsmassor. Nordfarm kommer också att visa Finmac fjärrstyrda 
rivningsrobot.

  
Nordic Cleaning Systems 6
Nordic Cleaning Systems marknadsför och säljer luftrenare, mobila ven-
tilationssystem samt en rad olika tillbehör för användning av professio-
nella användare inom bygg- och anläggning samt annan typ av industri. 

 
OP System             U04A, B,C,D
OP system AB levererar kompletta system av utrustningar, både 
mobila och stationära, för modern återvinnings- och avfallshantering. 
Huvudkontoret är beläget i Billeberga utanför Landskrona och man 
har säljkontor i Sundsvall och Malmköping samt serviceverkstäder 
i Billeberga och Malmköping. Under 2013 kommer man även att 
etablera servicepunkt i Borås. Nya tider ställer nya krav på återvin-
ning. Det gäller t ex ergonomi och miljö för de som hanterar avfall. 
Man följer noga teknikutveckling och forskning som kan underlätta 
arbetet för dessa yrkesgrupper. Man arbetar ständigt med att utveckla 
produkterna så att man kan erbjuda de bästa lösningarna, från mobila 
enheter till större stationära system. Företagets  största leverantörer är 
Sennebogen, Doppstadt, Rubblemaster, Demarec, Westeria och Spalec. 

 
OX Group Scandinavia 16B
OX Group marknadsför och säljer varumärket OX Tools i Sverige. 
Sortimentet är omfattande och spänner från stegar, arbetsplattformar 
till hand hållna maskiner, slipprodukter, diamantverktyg med mera. 

 
PDi Magazine
Internationell branschtidning för rivning, återvinning, betong-
håltagning, sanering med mera. Tidningen har ett samarbete 
med IACDS och EDA för att nämna några branschföreningar. 

 
Pentruder AB  20/21
Pentruder betonghåltagningsmaskiner designas och tillverkas av 
Tractive AB i Sverige, ett familjeägt företag specialiserat på utveckling 
och tillverkning av två olika produktlinjer, transmissioner för rally- och 
racingbilar och betonghåltagningsmaskiner. Man levererar högpreste-
rande väggsågar, vajersågar och borrmaskiner till nöjda kunder över 
hela världen och sedan introduktionen av högfrekvensdrivna maskiner 
under 2004, har Pentruder-produkterna fortsatt att ta marknadsandelar 
över hela världen.

            
PG Export   36B
PG Export AB är totalleverantör av tillbehör till Lastbilskranar och En-
treprenadmaskiner. Man företräder varumärken som Arden equipment, 
Kinshofer, Thumm, Darda, Kintec m.m. Tillbehören man kommer att visa 
på mässan är Arden Riv- & Sortergripare och Arden Universalsaxar. 

 
Pon Equipment  39B
Pon Equipment säljer hela Caterpillars sortiment i Sverige. På DEMCON 
kommer Caterpillar Work Tools visat ett urval av sina hydrauliska verktyg 
för rivning och återvinning. Särskilt intressant det nyutvecklade hydrau-
liska snabbkopplingsystemet för rivningsverktyg som kommer att visas. 

  
Pullman Ermator  47/48
Pullman Ermator tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av 
stofthanterare, cykloner, luftrenare, våtsugar med mera för ett brett 
spektra av kunder. Pullman Ermator är ett starkt namn bland exem-
pelvis rivningsentreprenörer, håltagningsentreprenörer och sanerare. 

 
RF-System  35B 
RF-System AB tillverkar kompletta produkter för järnväg- mark och byg-
gentreprenad där mer än 2500 produkter erbjuds till konkurrenskraftiga 
priser. RF-Systems styrka är unika produkter med hög kvalitet, stort lager 
och med hög leveranssäkerhet. RF-System AB specialtillverkar produkter 
efter kundens önskemål. Sortimentet omfattar: Ballast sopborste, Gal-
lerskopa, tjälrivare för att nämna några egna produkter. Man är dessutom 
återförsäljare för holländska rivningsvektygstillverkaren Demarec. 

 
Riv & Saneringsentreprenörerna Contr. Square
Branschförening för Sveriges rivnings- coh saneringsentreprenörer.  
Ingår i Sveriges Byggindustrier..  
 

Robert Bosch  23
Marknadens största leverantör av handhållna elverktyg med och utan 
sladd. Man har också ett brett sortiment av eldrivna bilningsspett och 
kraftfulla borrhammare. Sortimentet innehåller även smidiga laserpro-
dukter för byggarbetsplatsen.

Scanmaskin  50
Tillverkare av maskiner och system för slipning och polering av golv i be-
tong, sten terazzo, trä med mera. Tillverkare av olika typer av slipverktyg.

                         
Sila AB    33B
SILA 1000A och 2000A SILAs luftrenare är lätta och grepp-
vänliga. De vanskliga excenterlåsen är borttagna och HEPA 
H13 filtren är istället fastskruvade samtidigt som luftrenarna 
fått ett tillbehör som kallas “saneringsram”. En enkel men ge-
nial konstruktion som eliminerar den tidsödande tejpningspro-
cessen i samband med skapandet av tillfälliga dammbarriärer. 
 
Slikab     13 
Slikab är en ganska nya aktör och koncentrerar sig helt och hållet  
på att sälja olika typer av diamantverktyg och slipprodukter  
tillett konkurrenskraftigt pris.  

 
SMC     14 
Tillverkare av ett brett sortiment av hydrauliska verktyg för rivning, återvin-
ning, bygg, anläggning och gruvindustri. Företaget är aktuellt med en ny typ 
av rivningsverktyg, kraftfulla hydrauliska fräsar kallade “Wheel of Fortune”. 

 
Strengbohm              U05B, U05C
Strengbohm Eneby AB är ett auktoriserat maskinförsäljnings- och 
serviceföretag i Södermanlands län. Företaget säljer nya och begagnade 
entreprenadmaskiner och maskintillbehör. Med flerårig erfarenhet av 
maskinförsäljning är man numera auktoriserad återförsäljare för Wacker 
Neuson och Engcon. Dessutom marknadsför man bland annat Weide-
mann, Ljungby, Bigab, Farma, SMP och RF-System för att nämna några.
Man utför service- och monteringsarbeten, dels i företagets verkstad 
men också ute i fält med sina servicebilar.

 
Svensk Rental Tidning 22
Branschtidning för maskinuthyrning i Sverige.  

 
Swediatec AB  26
Tillverkar och marknadsför verktyg och maskiner för slipning och 
polering av betonggolv, sten, terrazzo och trägolv.

  
Swedish Diamond Consulting 49
SDC AB tillverkar och säljer högkvalitativa diamantvektyg för bygg- och 
stenindustri samt marknadsför maskiner inom dessa områden. Företa-
get är återförsäljare för ARIX produktsortiment och finns representerade 
i Stockholm med försäljning och maskinservice samt i Nora med 
tillverkning och försäljning.

        
Professionell Demolering 22
Branschtidning för den svenska demoleringsbranschen.

PDi Magazine  22
Internationell tidning för demoleringsbrnaschen.

 
Tyrolit     34/40 U02C
En av världens största tillverkare av diamantverktyg, slipprodukter 
samt maskiner för betonghåltagning för professionella användare. 
www.tyrolit.se

Waterjet Entreprenad  41B
Svensk entreprenör inom bland annat vattenbilning och sanering.
 

Utställare   Inne Ute Utställare   Inne Ute
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www.htc-fl oorsystems.com/bigwednesday

ADDITIONS
5. September 2012

HTC är känd som den marknadsledande leverantören av utrustning för 
golvslipning. Big Wednesday konceptet för produktlanseringar startade 
i September 2011 och nu, nästan ett år senare, är det dags för event 
nr 4. Eventet kallas denna gång för “Big Wednesday – Additions“ 
och kommer ske på vår hemsida www.htc-fl oorsystems.com. 
Efter kl 10:00 (CET) den 5. september, kommer all information fi nnas 
tillgängligt på vår hemsida www.htc-fl oorsystems.com, så lägg gärna 
in en påminnelse i din kalender. 
Ta del av ännu en unik produktlansering från HTC - innovatörerna.

Mer info? Besök www.htc-fl oorsystems.com eller ring 0121-294 00.

Den 6-7 septem-
ber ställer HTC 
ut på DEMCON 
mässan. Detta 
betyder att du har 

möjlighet att uppleva nyheter-
na “live” på plats redan dagen 
efter lanseringen. 
Välkommen till vår monter.
(Monternr: 17)

Skanna 
med en QR 
läsare.

PD_3_BW4.indd   1 7/18/12   10:47 AM
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Dina fria biljetter 
till DEMCON 2012
Inträdet på mässan DEMCON om du inte 
jobbar med rivning, håltagning, recycling, 
golvslipning eller liknande är 100 kr.

Branschfolk går in gratis. Riv ut den här 
sidan i tidningen, klipp ut biljetterna längs 
perforeringen och gå in gratis på mässan.
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Dina fria biljetter 
till DEMCON 2012
Inträdet på mässan DEMCON om du inte jobbar 
med rivning, håltagning, recycling, golvslipning 
eller liknande är 100 kr. Branschfolk går in 

gratis med biljett. Riv ut den här sidan i tid-
ningen, klipp ut biljetterna längs perforeringen 
och fyll i. Gå in gratis på mässan.
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Ett komplett sortiment diamantverktyg och 
maskiner för bygg- och anläggningsindustrin:

Diamantverktyg
• Kapklingor

• Slipskålar
• Borrkronor

Maskiner
• Fogfräsar

• Kakel- och stenkapmaskiner
• Bords- och blockstensågar

• Golv- och vägsågar
• Väggsågar

• Hålborrar och borrstativ
• Betongglättare

• Slipmaskiner

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
BOX 495 • 191 24 SOLLENTUNA • TELEFON 08-580 881 00 • TELEFAX 08-580 881 01
E-MAIL SGA.SE@SAINT-GOBAIN.COM • HEMSIDA WWW.SAINT-GOBAIN-ABRASIVES.COM

Stockholm Örebro Fagersta
08-583 522 29 • 019-24 59 59 • 0223-169 00



Nordisk final i Cutting 
Pro Competition
på DEMCON 2012
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Den nordiska finalen i Cut-
ting Pro Competition närmar 
sig och hålls på DEMCON den 
6 september. Vinnarna går 
vidare till finalen i München, 
2013.
Nu är det snart dags för den nordiska finalen i Tyrolits inter-
nationella håltagartävling Cutting Pro Competition. Vinnarna 
från respektive land går vidare till den internationella finalen 
som hålls vid mässan Bauma i München i april nästa år.  För 
fyra år sedan lanserade Tyrolit världens första internationella 
tävling för håltagning. Två gånger har den europeiska mäs-
taren korats; 2009 Kim Guldbaek från Danmark och 2011 
regerande mästaren Joakim Lenander från Sverige.

Startfältet klart
Nu är startfältet klart för den nordiska finalen som arrangeras 
på mässan DEMCON i Stockholm. Under våren och sommaren 
har nationella kvalificeringar genomförts i Norge, Sverige, 
Danmark och Finland och nu i september är det alltså dags 
för den nordiska finalen. Den går av stapeln i Stockholm under 
DEMCONs första dag den 6 september. Den 6 september 
möts 19 nordiska håltagargiganter och alla vill ju naturligtvis 
utmana den regerande svenske mästaren Joakim Lenander 
som har titeln sedan förra tävlingen. Här nedan hittar du 
startfältet av tävlande:

André Bellander 1:a    Malmö  Sweden
Ulf Hansson  2:a    Malmö  Sweden
Roger Sjöqvist  1:a    Göteborg  Sweden
Thomas Larsson 2:a    Göteborg  Sweden
Ilpo Laakso  1:a    Helsinki  Finland
Wesley Aarnio  2:a    Helsinki  Finland
Janne Eriksson  4:a    Helsinki  Finland
Elvis Anakjev  1:a    Oslo   Norway
Gerd Daus  2:a    Oslo   Norway
Volker Sass  3:a    Oslo   Norway
Miguel Kroken   4:a    Oslo   Norway
Kristoffer Elfstrøm 5:a    Oslo   Norway
Chris Lindström  1:a    Stockholm Sweden
Magnus Johansson 2:a    Stockholm Sweden
Daniel Leijtoff  3:a    Stockholm Sweden
Joakim Lenander Carte Blanche    Sweden
Martin Thomsen 1:a    Danmark  Denmark
Lars Nielsen  2:a    Danmark  Denmark
Ulrik Nielsen  3:a    Danmark  Denmark

Den nordiska finalen hålls alltså på DEMCON, InfraCity norr 
om Stockholm torsdagen den 6 september. Tävlingarna 

kommer att hållas i Tyrolits tält på mässans utomhusdel. 
Klockan 10.00 på förmiddagen hålls en officiell briefing för 
de tävlande sedan löper tävlingen på enligt följande:

11.00 Första tävlingsmomentet: Väggsågning
12.30 Andra tävlingsmomentet: Kärnborrning
14:30 Tredje tävlingsmomentet: Handsågning 
15:30 Vinnarna utses  

Själva vinnarceremonien kommer sedan att hållas i samband 
med DEMCON-kalaset på kvällen den 6 september. Det här är 
en final som man inte får missa att se live. Om man känner 
för att ladda lite på hemmaplan kan senaste Gran Finale i 
Innsbruck beskådas på  länken: http://www.youtube.com/
tyrolitgroup eller bli vän med Tyrolit på Facebook. 

Joakim Lenander, vinnare av Cutting Pro Competition 
2011. Kommer han att behålla sin titel?

Glada vinnare i den nordiska finalen 2010.



ELEKTRISKT VÄGGSÅGSYSTEM WSE1217 ★★★ 
MED TYROLITS NYA P2®-TEKNOLOGI 
HÖG STABILITET I KOMBINATION MED 
BÄTTRE KRAFT OCH SKÄRFÖRMÅGA

Stabil och pålitlig genom TYROLIT P2®-teknologi

Bättre kraft och skärförmåga tack vare högre effektivitetsfaktor och ökad effekt

Hög lönsamhet genom minskade servicekostnader och ökad produktivitet

A Company of the SWAROVSKI Group
www.tyrolit.com
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Och de nominerade är...

Den svenska demoleringsbranschens aktörer är försiktiga 
av sig, vilket är ganska svenskt. När tidningen Professionell 
Demolering gick ut med information om att man hade 
för avsikt att instifta ett pris för branschen var det med 
viss tveksamhet om det skulle komma in några nomine-
ringar. Svenska aktörer inom demoleringsbranchen, både 
tillverkare och entreprenörer, har mycket att vara stolta 
över. Kunnandet är stort bland entreprenörerna och ifråga 
om metoder, säkerhetstänkande, kunnande och utrustning 
ligger vi långt för de flesta andra nationer. På tillverkar-
sidan är en stor andel av de metoder och produkter som 
används utvecklade i Sverige. Så visst ska vi ha ett pris. 
Och faktiskt, när anmälningstiden hade gått ut började 
bidragen att droppa in. 

När vi nu går till prisutdelning på DEMCON-kalaset 
som hålls torsdagen den 6 september klockan 19.30 på In-
fraCity i Stockholm tävlar 13 nominerade företag om de tio 
priserna. Nedan en sammanställning över priskategorierna:

1.  Årets rivningsentreprenör
2.  Årets håltagningsentreprenör
3.  Årets rivningsprojekt
4.  Årets håltagningsprojekt
5.  Årets återvinningsprojekt – Rivning
6.  Säkerhets- och arbetsmiljöpriset
7.  Recycling- och miljöpriset
8.  Årets tillverkare/leverantör
9.  Stora innovationspriset för 
 tillverkare/leverantörer
10.  Det Svenska Demoleringsprisets 
 “Honorary Awards”

Det Svenska Demoleringspriset arrangeras av Tidningen 
Professionell Demolering i samarbete med Sveriges 
Byggindustrier och branschföreningarna Håltagnings-
entreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna. 

Processen att kora vinnarna är inte helt enkel. Alla 
bidrag är värda pris. En tävlingsjury har studerat de olika 
bidragen och deras beslut kommer att lämnas på kvällen 
den 6 september efter DEMCON-mässan. Juryn består av 
följande personer:

Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare av rivningsfö-
retaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar Landborg, grundare 
av DISAB Håltagning och en eldsjäl i branschen sedan 
många år, Jan Lemos, grundare och fd ägare av J L 
Betonghåltagning AB, Lars Eriksson, grundare och fd 
ägare av Södertälje Borrteknik AB, Tommy Hällgren, fd 
säljare på Brokk AB, Arne Holgersson, fd produktchef 
och säljansvarig på Tyrolit ABs diamantverktygs- och 
håltagningssektion, Lars Sandström, ordförande i Riv & 
Saneringsentreprenörerna och sekreterare för Håltag-
ningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, Ola 
Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, Micael Appel-
gren, chefredaktör för branschorganisationen Maskinen-
treprenörernas magasin ME-tidningen, Niclas Johansson, 
fd grundare och vd för rivningsföretaget R.Å.D. i Sverige 
AB och håltagningsföretaget Borrkompaniet numera en 
del av Kuusakoski samt Jan Hermansson, chefredaktör för 
tidningen Professionell Demolering. 

Nomineringar
Här följer en kortfattad sammanställning över vilka företag 
som nominerats och hur deras motivering lyder.

   Årets Rivningsentreprenör
• Rivners AB
• Rivab
• AF Decom

   Årets håltagningsentreprenör
• Arnesson Betongborrning
• Axelssons Håltagning
• Betongborrarn – Riv & Sanering

   Årets Rivningsprojekt
• Axelssons Håltagning
• AF Decom
• Betongborrarn – Riv & Sanering
• Rivab

   Årets håltagningsprojekt
• Axelssons Håltagning
• Betongborrarn – Riv & Sanering

Årets Återvinningsprojekt
• Rivab

   Säkerhets- & Arbetsmiljöpriset
• Arnessons Balkongsågning
• Tarpaper Recycling

   Recycling- & Miljöpriset
• Jerneviken Maskin
• Tarpaper Recycling

   Årets tillverkare/leverantör
• Husqvarna Construction Products

• HTC Sweden AB
• Brokk AB
• Tarpaper Recycling

   Stora Innovationspriset
• Arnessons Balkongsågning
• Husqvarna Construction Products
• HTC Sweden AB
• Tarpaper Recycling

 
Motiveringar
Årets rivningsentreprenör
• Rivners AB
Rivners AB betraktas som Sveriges äldsta renodlade 
rivningsentreprenör. Företaget grundades 1959 av Roy Sten 
och ägs och drivs idag av sönerna Kjell och Richard Sten. Fö-
retaget har ca 70 fast anställda medarbetare och omsätter 
drygt 100 mkr. Företagets huvudsakliga arbetsuppgifter är 
all slags rivning, sanering och återvinning med huvudsakligt 
geografiskt arbetsområde i storstockholm. Rivners försöker 
att i största möjliga utsträckning utföra sina arbeten med 
egen personal och egna maskiner och har under årens 
lopp byggt upp en stor specialkompetens och en mycket 
bred verktygs- och maskinpark specialanpassad för rivning, 
sanering och återvinning. 

• Rivab - Se Årets Rivningsprojekt
För presentation se Årets Rivningsprojekt

• AF Decom
För presentation se Årets Rivningsprojekt

Årets håltagningsentreprenör
• Arnesson Betongborrning
Arnessons grundades 1979 av Bo Arnesson och övertogs 
ett år senare av Kjell Andersson. 1983 anställde han de som 
idag är dagens delägare, Johnny Källhagen, Henric Nyman, 
Arne Andersson och Mario Larsson. De har drivit verksam-
heten sedan 1994. Under 2005 förvärvades Karlskoga 
Betongdemolering AB. Koncernen har idag 50 anställda, 
varav 18 finns i Karlskoga inom KBD och idag omsätter De 
ca 50 miljoner. Arnessons Betongborrning är Värmlands 
största håltagningsfirma och en av de större i hela landet. 
En av deras styrkor är att de använder sig av kompletta 
arbetsfordon, lastbilar av lättare klass som är fullt utrustade 
för alla tänkbara arbeten.  

• Axelssons Håltagning
Axelssons Håltagning har nominerat sig med samma projekt 
till tre priser; Årets håltagningsentreprenör, Årets håltag-
ningsprojekt och Årets rivningsprojekt. Se Årets håltagnings-
projekt för deras motivering.

• Betongborrarn – Riv & Sanering
Betongborrarn - Riv- & Sanering har under de senaste åren 
växt till att bli Sveriges största företagsgrupp med kombina-
tionen håltagning och rivning. Företagsgruppen genomförde 
nyligen ett spektakulärt uppdrag gällande rivning och 
håltagning under jord vid Centralstationen i Stockholm. 

Årets Rivningsprojekt
• Axelssons Håltagning

För första gången någonsin  
i Sverige instiftas ett bransch-
pris kallat “Det Svenska  
Demoleringspriset”. Priset 
omfattas av 10 olika kate- 
gorier och nomineringstiden 
gick ut i slutet av juni. Här 
följer en mycket kortfat-
tad sammanställning av de 
nominerade. Till grund vid 
bedömningarna ligger en om-
fattande dokumentation som 
vi tyvärr inte kan publicera på 
grund av dess omfattning. 
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Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges ByggindustrierOch de nominerade är...

Se Årets håltagningsprojekt för motivering.

• AF Decom
De 150 år gamla lokalerna i centrala Borås som förut 
rymde en konstsilkesfabrik har miljösanerats och 
rivits invändigt. Arbetet har omfattat sanering och 
omhändertagande av asbest, PCB, tjära, tungmetaller 
och oljeskadad betong. Det är fyra byggnader som 
rivits, tre stycken för att de inte var till någon nytta. 
Den fjärde byggnaden revs för att den byggnads- och 
miljötekniskt inte gick att bevara, men där kommer en 
ny byggnad att uppföras. Rivningen inne i den 35 000 
kvadratmeter stora fabriken har framförallt handlat om 
att fräsa bort oljespill i bjälklagen. Efter genomförda 
invändiga rivningsarbeten kvarstår bara ett rent och 
tomt skal. Även utvändig rivning av en skorsten (65 m 
hög), plåtfasad, viss takrivning och håltagning i fasad 
har genomförts. Lokalerna skall i framtiden inhysa Tex-
tilhögskolan och andra verksamheter inom mode, de-
sign och textil. Mer information om Simonsland finns 
på www.simonsland.se. AF Decom har som ett relativt 
nystartat rivnings- och saneringsföretag genomfört 
ett av Sveriges största rivnings- och saneringsprojekt 
under 2011. Utmaningen i form av antal kvadratmeter, 
mängden avfall, arbetsmiljörisker, miljöutmaningar och 
antal medarbetare/UE har varit formidabel. AF Decom 
har genomfört detta projekt på ett professionellt sätt 
som inneburit att beställare, medarbetare, myndig-
heter och ägare har varit nöjda med både projektets 
genomförande och slutresultatet – en sanerad fastig-
het klar för vidare ombyggnation.

• Betongborrarn – Riv & Sanering
Företagsgruppen genomförde nyligen ett spektakulärt 
uppdrag gällande rivning och håltagning under jord vid 
Centralstationen i Stockholm. 

• Rivab
Rivab som idag ingår i stockholmsbaserade Lotus 
Demolition AB är ett av Västsveriges största företag 
inom rivning. Under det senaste året har man utfört ett 
annorlunda rivnings- och återvinningsprojekt av en kul-
turfastighet på Eriksbergs-området i Göteborg. Förutom 
att riva fastigheten omhändertogs och återvanns stora 
mängder gammalt tegel.

Årets håltagningsprojekt
• Axelssons Håltagning
Axelssons Håltagning AB har genomfört ett mycket 
avancerat håltagningsprojekt vid kvarteret Fatburen I 
Stockholm. Det handlar om grundarbete på Oscar den 
l Minne, en del av City tunneln. Arbetet gick ut på att 
bevara en K-märkt byggnad genom att schakta ut under 
hela byggnaden och lyfta den. Man har varjersågat 
och rivit under den gigantiska byggnaden. Ett mycket 
spektakulärt projekt. 

• Betongborrarn – Riv & Sanering
Företagsgruppen genomförde nyligen ett spektakulärt 
uppdrag gällande rivning och håltagning under jord vid 
Centralstationen i Stockholm. 

Årets håltagningsprojekt
• Rivab
För presentation Årets Rivningsprojekt.

Säkerhets- & Arbetsmiljöpriset
• Arnessons Balkongsågning
Arnessons Balkongsågning är ett bolag som har satsat på 
att demontera balkonger på ett säkert och modernt sätt. 
De är idag det enda bolag som använder företaget Upper-
cut Balkongsågnings arbetsmetoder och jiggar. Uppercut 
Balkongsågning AB har konstruerat två olika typer av jig-
gar som revolutionerat den här typen av rivningsuppdrag.

• Tarpaper Recycling
Företaget har utvecklat en unik metod för att omvandla 
gammal tjärpapp till ny asfalt.

Recycling- & Miljöpriset
• Jerneviken Maskin
Företaget har nominerats för sina Slurryboxar som tar hand 
om betongslam, särskiljer vattnet och skapar torra briketter 
av slammet som kan deponeras.

• Tarpaper Recycling
Företaget Tarpaper Recycling omvandlar asfaltpapp till 
återvinningsbart material för ny asfaltläggning. Bolaget 
önskar nomineras till kategorierna Säkerhets- & Arbetsmil-
jöpriset, Stora Recycling- och Miljöpriset, Årets tillverkare 
och Stora Innovationspriset. För min egen del lutar det åt 
att bidraget mest passar som Recycling & Miljöpriset. 

Årets tillverkare/leverantör
• Husqvarna Construction Products

• HTC Sweden AB

• Brokk AB

• Tarpaper Recycling

Stora Innovationspriset
• Arnessons Balkongsågning
Se Säkerhets & Arbetsmiljöpriset för beskrivning.

• Husqvarna Construction Products
Husqvarna har lämnat två bidrag för Stora Innovations-
priset, det automatiska borrmatningssystemet AD10 och 
elhand-kapen K 3000 Wet som går att kapa med i både 
torrt och vått material. Se bilagorna 18 och 19. 

• HTC Sweden AB
Företaget har nominerats till priset för sina produktnyheter 
dammsugaren HTC 80 iD och kantslipmaskinen HTC 270 
EG.

• Tarpaper Recycling
Se Recycling & Miljöpriset för beskrivning.

Honorary Awards
Det Svenska Demoleringsprisets Honorary Awards delas 
ut av tidningen Professionell Demolering. Vinnare av Ho-
norary Awards kommer att offentliggöras under middagen 
den 6 september. 



“Mr demolition & 
Recycling” firar 50 år
“Husk, ring Andersen hver 
gang!” har blivit lite av hans 
och bolagets signum. Det 
handlar om dansken Svend 
Andersen som med rätta 
kan kallas “Mr Demolition 
& Recycling”. Han är helt 
outtröttlig och fullständigt 
dedikerad att betjäna landets 
entreprenörer inom rivning, 
återvinning och skrothan-
tering på bästa sätt. I år 
har han arbetat inom dessa 
produktsektorer i hela 50 år 
varav hälften i Sverige ge-
nom det egna bolaget Ander-
sen Contractor AB. Tidigare 
i år firade han dessutom sin 
75-årsdag.
Trots fyllda 75 år har han inte slagit av på takten det minsta. 
Idéerna flödar som aldrig förr.

“Varför ska jag sluta med det som jag tycker om att 
jobba med och när det dessutom är som roligast. Jag har 
hamnat i helt rätt bransch och den håller mig aktiv”, säger 
Svend själv.

“Skam den som ger sig”
Svend tycker att det är en mycket spännande tid som bran-
schen och hans bolag upplever just nu. I slutet av 1980-talet 
började man i vissa länder i Europa prata om att återvinna 
betong och andra typer av rivningsrester då berg- och grusre-
surserna började sina. Både Nederländerna och Danmark var 
pionjärer. Svend som flyttat till Sverige var snabb att hänga 
på och blev först med att lansera mobila återvinningskrossar 
på den svenska marknaden.

“På 1990-talet var det väldigt mycket snack om återvin-
ning men ganska lite verkstad. Det var tuffa år att försöka 
övertyga entreprenörer att det faktiskt började lönade sig 
att återvinna sitt eget material men skam den som ger sig”, 
säger Svend.

Det tog tid för återvinningen inom byggindustrin att slå 
igenom men med ändrad lagstiftning började entreprenö-
rerna att intressera sig allt mer. Idag har vi börjat återvinna 
det mesta och Andersen Contractor har produkterna.

Optimalt produktsortiment
Svend berättar att det tar lite tid att hitta den rätta pro-
duktbuketten för entreprenörer inom rivning, återvinning 
och skrot, sedan förändras ju branschen hela tiden också. 
Idag har man ett väl utbyggt sortiment med hydrauliska 
verktyg och maskiner. Många av företagets varumärken 
har man varit återförsäljare för under många år såsom Trevi 
Bennes verktyg för rivning, återvinning och skrotarbeten, 
hydraulhammare från Indeco, skrotkvarnar och skrotsaxar 
från Bonfiglioli, avfall-, virkes- och biomassakrossar från 
Arjes, fragmenteringsanläggningar från Bano, vindsiktar och 
metallsepareringsanläggningar från City-Equip. Man säljer 
även asfaltverk från Lintec, Hydro Boss vattenkanoner och 
diesel- och transporttankar av eget märke. 

Under det senaste året har man tagit sig an några nya 
varumärken. På kross- och återvinningssidan har man sett 
branschens förändrade behov av större mobila maskiner samt 
krossar som kan producera exempelvis en 0-16 finfraktion. 
Man har därför tagit in schweiziska märket Gipos krossar 
och siktar. Högkvalitativa produkter för lite större volymer. 
För mindra volymer och främst återvinning av rivningsavfall 
har man satsat på Gasparin.

“Utmärkta produkter för maskin-, rivnings-, och hål-
tagningsentreprenörer som snabbt vill komma igång med 
egen återvinning. Bra pris, lätta att använda och med hög 

effektivitet”, säger Svend.
En annan ny agentur är Atlas materialhanterare som 

passar perfekt in med Andersens inriktning på återvinning och 
skrothantering. Siktar och transportband från Anaconda samt 
dynamiska siktar från EcoStar är också ganska nya agenturer.

Skräddarsydda lösningar
Något som berättigar Svend till epitetet Mr Demolition & 
Recycling är hans och företagets förmåga att skräddarsy 
helhetslösningar och leverera specialmaskiner, exempelvis för 
komplicerade rivningsarbeten eller återvinningsanläggningar. 

”Vi har både stort eget kunnande och många kontakter 
runt om i Europa och vi lägger verkligen manken till att plocka 
fram rätt produkter och rätt metod då kunden frågar efter 
det. På den här punkten är vi unika”.

Satsar på rentalmarknaden
Under de senaste åren har verksamheten i Andersen Cont-
ractor växt snabbt liksom antalet anställda och man har 
fortsatt behov att utöka. Huvudkontoret ligger i Örsundsbro 
där man även har separat verkstad och servicekontor. Man 
har fullt utrustade servicebilar med servicetekniker som 
snabbt kan vara på plats ute hos kund.

Under våren har man även gett sig in på rentalmarkna-
den, en verksamhet som samlas i Andersen Rental.

“Vi tror mycket på rentalupplägget. Inom rivning, åter-
vinning och skrothantering har kunden inte alltid behovet 
att äga utrustningen. Om kunden vill ligga i framkant av 
utvecklingen kan det vara bättre att hyra den optimala 
utrustningen för det aktuella arbetet. Jag tror mycket på 
den här utvecklingen”, säger Svend.

Det händer mycket på Andersen Contractor och det 
finns inga planer på att slå av på takten, vilket inte minst 
gäller  chefen själv, Svend Andersen.

“Før faen, jeg har en masse at give endnu. Jeg er kun 
halvvejs”, säger Svend på genuin danska.

Det är bara att ta av sig hatten och gratulera 
75-åringen från Danmark, en man som gett den svenska 
demoleringsbranschen en ordentlig boost under de senaste 
dryga två decennierna. Företagets breda produktsortiment 
kan den som vill beskåda på branschmässan DEMCON i 
InfraCity norr om Stockholm den 6-7 september.

www.andersen-contractor.se
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Bilden till vänster med jubilaren själv. Ovan Svend tillsammans med kolleger i Sverige och leverantören Trevi 
Benne. Från höger Marcus Jordeby, Svend, Luca Vaccaro, Thomas HInd, Lucia Vaccaro, Svante Göransson, 
Natale Zimerle och Romano Ferrario.



Upptäck Pentruder MCCS!

Pentruder Modular Concrete Cutting System 
(MCCS) är ett modulärt håltagningssystem i dess 
sanna bemärkelse. 

Nu kan du använda Pentruders omtyckta räls-
system för all sågning med klinga och vajer, samt 
för borrning. Utvecklingen stannar aldrig av hos 
oss, och nya moduler läggs till efter hand. 

Alla komponenter är kompatibla med både ny och 
gammal Pentruderutrustning. 

Med en Pentruder kan du alltid förvänta dig 
högsta kvalitet och tillförlitlighet. 

Prova en Pentruder du också - En säker investering i 
maskiner som är byggda för att hålla!

Kom och besök oss på Demcon! 
Varmt välkomna!

Pentruder MDU Borrmotor - NTGRA®

• Pentruder MDU Borrmotor - NTGRA® har ett mycket brett 
varvtalsområde, 100 - 1440 v/min, och täcker mer än  90% av all 
vanlig borrning. 

• Tre olika spindelenheter för olika stora borrkronor, byts på mindre 
än en minut. 

• Spindelenheten kan vridas 360º för enklare positionering av borr-
kronan och bättre åtkomst i trånga utrymmen.  

• Borrmotorn kan köras på antingen 1-fas eller 3-fas ström. 

- Starkare än någonsin!

Pentruder 3P8 HF-vajersåg Pentruder transportvagn för 
HF-väggsågar

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

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

• 29 elektroniskt styrda 
spindelhastigheter ställs 
enkelt in under borrning. 

• Alla borrmotorer kan 
enkelt uppgraderas med 
en automatisk matnings-
enhet.

• Mycket hög effekt på 
spindeln, 10 kW på 
högsta växeln. 

NYHET!



De som arbetar inom byggbranschen är mycket utsatta för olyckor 
och hälsorisker. Det har varit 111 dödsfall inom byggbranschen 
under de senaste tio åren. Speciellt stora är riskerna för dem som 
arbetar med rivning. Riv- och Saneringsentreprenörerna och Hål-
tagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier har tagit 
fram material till en kursdag om arbetsmiljö i rivningsbranschen. 
Utbildningen riktar sig till personer som arbetar praktiskt med riv-
ning och som ibland kanske inte har så mycket erfarenhet av arbetet 
och dess risker och vilka skyddsåtgärder som krävs. Ingen anpassad 
arbetsmiljöutbildning har hittills funnits för denna grupp.

Kunskap och rätt attityd
Många som arbetar med rivning och håltagning behöver ha en 
annan attityd då det gäller arbetsmiljöarbete och förstå att det är 
viktigt hur de själva tänker och agerar när det gäller förebyggande 
skyddsåtgärder och egen skyddsutrustning. I kursmaterialet under-
stryks vikten av att alla följer de regler och föreskrifter som gäller 
på arbetsplatsen, både de som gäller enligt lagar, förordningar och 
föreskrifter och de regler som är specifika för arbetsplatsen. 

Kursen har tyngdpunkten på den fysiska arbetsmiljön vid rivning 
av byggnader och anläggningar. Utbildningen ska ge grundläg-
gande kunskap om vilka risker som kan finnas i arbetet och vilka 
skyddsåtgärder som krävs. De som har gått kursen ska också lättare 
kunna upptäcka misstänkt farliga material som friläggs vid rivning 
eller håltagning, så att en undersökning kan göras innan arbetet 
går vidare. 

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen och medvetenhe-
ten hos alla som går kursen, så att de vidtar de skyddsåtgärder och 
använder den skyddsutrustning som behövs för varje arbetsuppgift, 
och att olyckor och hälsorisker därigenom minimeras. 

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är upplagd som Power-Point-presentationer med texter 
och många bildexempel. När kursen börjar ska deltagarna få hela 
kursmaterialet samlat i ett häfte eller pärm och har möjlighet att 
göra egna anteckningar vid sidan av bilderna som visas.

Kursen behandlar vilket ansvar var och en har, något om syste-
matiskt arbetsmiljöarbete, verktyg och utrustning som ofta används 
vid rivning och framförallt risker och förebyggande åtgärder vid olika 

arbetsmoment. De olika avsnitten följs av korta arbetsupp-
gifter för att deltagarna ska få repetera det som nyss 

gåtts igenom. Ett grupparbete ingår där uppgiften 
är att diskutera bilder från olika situationer 

och vad som är fel och bra arbetsmiljö i 
de exempel som visas. 

Kursen avslutas med en skrivning 
med kryssfrågor som är av-

sedd att rättas vid 
kurstillfället. 

Vilka har 
arbetat med 

utbildningen?
Gunilla Bernevi Rex, Rex 

Hus & Miljökonsult, Per Karlsson, Viking Riv- och Håltagning AB och 
Peter Retsmar, Destroy Rebuilding Company AB, har utarbetat kursen 
tillsammans med Lars Sandström, Håltagnings- samt Riv- och Sane-
ringsentreprenörerna, och med hjälp av en referensgrupp. Finansiärer 
är Riv- och Saneringsentreprenörerna och SBUF.

Materialet har testats i en pilotkurs
För att testa kursmaterialet hölls en pilotkurs i slutet på maj. Till 
den hade några riv- och håltagningsföretag bjudits in att låta ett 
par anställda delta. Man hade sjutton deltagare på kursen, både 
arbetsledare eller företagsledare och anställd personal som är utbild-
ningens tänkta målgrupp. Deltagarnas synpunkter och erfarenheter 
har använts för att förbättra materialet i den slutliga bearbetningen. 

Kursledare och föreläsare var Gunilla Bernevi Rex, Rex Hus & 
Miljökonsult, och Per Karlsson, Viking Riv och Håltagning. Roger 
Flodin, AB Previa, var ”gästföreläsare” och höll en föreläsning om 
asbest.

Medlemsföretag i Riv- & Sanering och 
Håltagarna har fri tillgång till materialet

Alla företag som är anslutna till Riv- och Saneringsentreprenörerna 
och Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier ska få 
tillgång till hela kursmaterialet för att kunna hålla egna utbildningar 
för sin personal. En lärarhandledning har tagits fram med förslag till 
hur man kan arbeta med kursmaterialet, vilken dokumentation kurs-
deltagarna bör få och med några tips för genomförandet av kursen. 

Företagen har möjlighet att själva komplettera materialet och 
anpassa kursen efter det egna företagets specifika verksamhets-
område. Kursmaterialet är ganska omfattande och kan ses som ett 
bruttomaterial, där det är möjligt att stryka vissa delar om de anses 
mindre relevanta. Det viktigaste är att ägna tid åt beskrivningen av 
risker i arbetet och förebyggande åtgärder.

Kursprogrammet föreslår hur kursen kan genomföras på en 
dag, men vid en företagsintern kurs kan det vara lämpligt att dela 
upp informationen på flera tillfällen. 

De som utbildats ska få kompetensbevis i form av kursintyg 
samt personliga plastkort med uppgifter om utbildningen, som 
företagen själva beställer.

Alla kan ta del av textmaterialet till kursen
Materialet var färdigt i månadsskiftet juni/juli. Organisationernas 
medlemsföretag kan beställa kursmaterial och lärarhandledning 
på en USB-sticka. På Riv- och Saneringsentreprenörernas och 
Håltagningsentreprenörernas webbplatser kommer information att 
läggas ut om att materialet finns, och hela textmaterialet utan foton 
kommer att offentliggöras på Internet.

www.rivosaner.se
www.haltagningsentreprenorerna.se

Branschföreningar utvecklar 
arbetsmiljöutbildning!
Riv- och Sanerings-
entreprenörerna och 
Håltagarna har ar-
betat fram en utbild-
ning om arbetsmiljö 
med speciell inrikt-
ning på personer 
som arbetar prak-
tiskt med rivning och 
inte har någon tidi-
gare utbildning. Syf-
tet är att ge kursdel-
tagarna kunskap om 
risker och skyddsåt-
gärder så att de kan 
arbeta säkrare och 
därmed att olyckor 
och hälsorisker kan 
minimeras.
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Elväggsågar blir 
ännu vassare
Husqvarna lanserar nya versioner av WS 482 HF  
och 440 HF. De nya elväggsågarna har högre 
produktionsförmåga och är enklare att hantera 
menar företaget. De nya sågarna har förbättrad 
elektronik, styvare klingskydd och bägge kan 
bekvämt styras med trådlös fjärrkontroll.

“Vi har gått igenom sågarna inifrån och ut 
och gjort en rad förbättringar, det rör sig till stor 
del om en helt ny konstruktion. Som alltid är vårt 
mål att användaren ska kunna utföra sitt arbete 
snabbare och smidigare”, säger Lars Gustafsson, 
produktchef Construction Equipment.

Den nya konstruktionen resulterar i en såg 
med högre produktivitet. Väggsågshuvudet har 
uppdaterats med ny elektronik. Dessutom har de 
elektriska kraftaggregaten till de bägge sågarna 
försetts med helt ny elektronik, bland annat nya 
moderkort och ny mjukvara.

Bland de yttre förändringarna märks att 
väggsågarna har försetts med nya klingskydd i 
aluminium som är robusta, slitstarka och enkla att 
hantera. Nytt är också att de båda väggsågarna 
styrs med en trådlös fjärrkontroll. Användaren ser 
all informationen på en 3,5 tum stor färgskärm.

www.husqvarnacp.se 

Nya skopkrossar 
från Atlas Copco
Atlas Copco lanserar en ny serie med fyra 
riggmonterade skopkrossar för effektiv och eko-
nomisk återanvändning av såväl asfalt-, sten- och 
betongrester som material från gruvor och brott. 
Materialet kan krossas och användas direkt på 
plats eller säljas till tredje parter.

De riggmonterade skopkrossarna är ett svar 
på EU-direktivet om avfallshantering som kräver 
att 70 procent av bygg- och rivningsavfallet 
återanvänds från och med 2020. Atlas Copcos 
skopkrossar minskar såväl mängden mekanisk 
utrustning på plats som transport- och deponi-
kostnader. De kan användas på alla arbetsplatser 
i stadsmiljö, särskilt där det är ont om plats. De 
hydrauliska skopkrossarna från Atlas Copco har 
skopor med bred öppning och stor kapacitet. 
Utmatningsstorleken kan justeras mellan 20 och 
120 mm (BC 1500: 20–100 mm).

Serien följer Atlas Copcos strategi för lägre 
ägarkostnader vilket är gemensamt för alla 
hydraultillbehör från Atlas Copco. Skopkrossarna 
är lätta att underhålla, enligt företaget: standar-
dunderhållet är ett 30-timmars smörjningsintervall 
och endast två smörjpunkter. Skopans käftar 
som tar det mesta av belastningen är utformade 
enligt ett smart koncept för slitagedelar. De kan 
inverteras, de övre och undre käftarna kan bytas 
och enstaka käftar kan roteras 180 grader så att 
även den bakre änden används.

Serien består av fyra typer av skopkrossar 
med servicevikter på 1500–4900 kg som kan 
användas på valfri bärare över 12 ton.

www.atlascopco.se

Nytt siktverk med 
största matarratten 
i sin klass
Enkel transport och betjäning kombineras med 
snabb uppställning och hög kapacitet. Nu har 
Andersen Contractor AB kommit ut med ännu 
en nyhet inom hantering och betjäning. Den nya 

tvådäckssikten DF512 från Anaconda 
är en bandbunden maskin med ka-

pacitet på upp till 350 ton per timme. 
Passar bra för sortering av bergkross, 

rivningsavfall, jord med mera. Matarratten är störst 
i sin klass och har ett omfång på 8 m3. DF12 
transporteras enkelt tack vare maskinbredden på 
2,5 meter. Med uppställningstid på 15 minuter 
är produktionen igång på ett ögonblick utan 
krångel. Byte av siktnät görs snabbt och smidigt 
tack vare hydrauliskt höjbar siktbox. Fjärrbetjäning 
finns som tillval för enkel styrning av sikten från 
maskinförarens hytt. Sikten har inställbar hastighet 
på samtliga band. Toppdäcket har måtten 3,66 x 
1,52 meter och bottendäck 3,32 x 1,52 meter. 
Inställbar siktvinkel 15° – 19°. Maskinvikten 
är 24 ton.

Anaconda är en ledande tillverkare av 
sorteringsverk, trumsiktar och bandmatare med 
kapacitet på upp till 700 ton per timme. Des-
sutom tillverkar de transportand med längder 
från 6–24 meter.
www.andersen-contractor.se

Populär stoftav-
skiljare har blivit 
ännu mer kompakt
För att underlätta vid transport har konstruktionen 
på den populära stoftavskiljaren HTC 80 iD nyli-
gen uppdaterats. Maskinen kan nu även erhållas 
i en lägre höjd. Standardhöjden på HTC 80 iD 
har nu, i och med den nya konstruktionen sänkts 
till 1730 mm. Det är dock fortfarande möjligt att 
erhålla maskinen även i den högre höjden 1810 
mm som tidigare. Den lägre höjden betyder att 
maskinen nu även kan transporteras i de trans-
portbilar som har en lägre takhöjd.

Förlängda leveranstider
Trycket från kunderna världen över är stort enligt 
företaget, vilket har föranlett något förlängda 
leveranstider. Företaget rekommenderar därför 
att lägga order tidigt för att inte fördröja en 
leverans ytterligare.

www.htc-floorsystems.com

Långtidstest av Pen-
truder MDU borrmo-
tor – NTGRA
En ”Hochbunker”, skyddsbunker ovan jord på 
bästa läge i den fashionabla stadsdelen Schwa-
bing i München ska byggas om till bostäder och 
affärslokaler. Företaget Findeis har fått uppdraget 
att sköta betonghåltagningen som totalt uppgår 
till ca 740 m3. Till sin hjälp har de bland annat 
ett antal Pentruder MDU borrmotorer – NTGRA. 
Ett större antal hål med ett djup på två meter och 
en diameter på 200 och 300 mm ska borras. 
Findeis är mycket nöjda med prestandan och 
tillförlitligheten hos MDUn och skriver själva att 
borrningen går ”sensationellt snabbt”. Inklusive 
tre borrbyten, tar 200 mm hålen i genomsnitt 
30 minuter och 300 mm hålen 45-60 minuter 
beroende på armering. Hittills har två borrmotorer 
jobbat drygt 200 timmar vardera utan några som 
helst problem.

På www.pdworld.com, PDi TV alternativt 
http://www.youtube.com/watch?v=XqxCTg0Yo
h0&feature=plcp, kan du följa borrningsarbetet.

www.pentruder.se
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Detta lilla kraftpaket är uppföljaren till en av våra 
mest sålda rivnings maskiner någonsin – med 35 
procent större slagkraft, lägre vikt och transporthöjd, 
16 eller 32 amperes drift och ett nytt hydraulsystem. 
Ett perfekt val för dig som vill ha ännu mer kraft och 
mångsidighet för tuffa rivningsjobb i små utrymmen. 
Dessutom är den nya maskinen helt kompatibel med 
de befintliga Brokk 90-verktygen.  

Brokk 100 är uppdateringen du väntat på!

För mer information om Brokk 100: 
www.brokk.com/sv/100/

Brokk 100 
nästa generation 
rivningsmaskiner

Brokk AB | Box 730, 931 27 Skellefteå | www.brokk.comCement ProCess nUCLear tUnneLing miningConstrUCtion
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Husqvarna 
renoverar 
OS-arenan i 
Brasilien
Det är byggboom i Brasilien. Värdlandet för VM 
i fotboll 2014 och sommar-OS 2016 håller just 
nu på att bygga en infrastruktur som ska klara 
av de två megahändelserna. Ett av de mest 
prestigefyllda projekten är ombyggnaden av 
Maracana, den anrika utomhusstadion i Rio de 
Janeiro. Husqvarna är stolt leverantör i projektet.

Maracana kommer ge de båda händelserna 
extra guldkant. Det är här som såväl öppnings- 
och avslutningsceremonierna för de olympiska 
spelen kommer hållas och också finalmatcherna 
i VM. Arenan byggdes inför fotbolls-VM i Brasilien 
1950, då Brasilien förlorade finalen mot Uruguay. 
Förväntningarna för alla brasilianare är att se 
landslaget stå som vinnare i samma arena i VM 
2014. Men innan detta kan ske måste arenan 
totalrenoveras. Eftersom det är en historisk plats 
så kommer inte fasaden att ändras men den inre 
delen ska moderniseras för att uppfylla FIFA:s 
krav. Ett stort, prestigefyllt byggjobb med andra 
ord. En del av renoveringen bestod i att ta bort 
de översta betongplattorna i gångarna som ger 
tillgång till läktarna. Varje gång är 1500 meter 

lång och 25 meter bred, och plattorna är 10 
centimeter tjocka. Uthyrarföretaget Timbraz är 
leverantör till de tre entreprenörerna i renoverin-
gen; Odebrecht Infraestrutura, Delta Construção 
och Andrade Gutierrez. Timbraz rekommend-
erade dem att använda Husqvarnas golvsåg FS 
400 för avlägsnandet av plattorna.

“Golvsågarna är idealiska för denna typ av 
arbete. De är säkra, hållbara och mycket effek-
tiva”, säger Rildo Braz, VD på Timbraz.

Företaget är kund hos Husqvarna sedan 
2010 och har fler än 20 golvsågar från Husqvar-
na av modellen FS 400 i sitt stall. Entreprenörerna 

följde Timbraz råd och sågade plattorna med 
Husqvarnas FS 400 och tog bort dem med 
hammare. Efteråt har en ny 10 centimeter tjock 
betongplatta lagts över golvet. Förutom golvsågar 
använder Timbraz även Husqvarnas kakelsågar 
TS 350 och köper regelbundet företagets 
diamantklingor. Inte bara Husqvarnas golvsågar 
används i ombyggnaden av Maracana. Företagets 
kapmaskin K 3600 skär bort taket på arenan. 
Borrmaskinen DM 280 används för att borra och 
ta bort de ursprungliga stolsnumren (som senare 
kommer bli give aways från den gamla arenan), 
och några 1000 meter diamantvajer har använts 

för att kapa läktarna.
Det är hektiska tider för Husqvarna i Brasilien. 

Företaget finns på marknaden sedan 2008.
“Vi har haft tre fantastiska år, vi är nu 

marknadsledande i segmentet golvsågar och det 
går också väldigt bra för våra diamantverktyg. Vi 
räknar med en fortsatt positiv utveckling”, säger 
André Menezes Business Manager på Husqvarna. 

Den nya Maracana-arenan öppnar sina dör-
rar i februari nästa år. Det första testet av den nya 
arenan kommer att bli FIFA Confederation Cup 
som spelas i juni 2013.

www.husqvarnacp.se
   



Sverigepremiär för 
Heylo FT1000
På mässan DEMCON den 6-7 september på 
InfraCity norr om Stockholm visar företaget BVM 
en intressant nyhet. Det handlar om en ny och 
effektiv luftrenare kallad FT1000 för bygg, industri 
och hantverk. Helt enkelt en mycket mångsidig 
stoftavskiljare. Den kan användas som dam-
mätare, undertryckssystem, som punktutsug eller 
som en kombination av alla tre. Med upp till tre 
luftslangar anslutna till sugsidan används den som 
punktutsug så att dammspridningen i lokalen blir 
minimal. Använd en sugslang och låt de två övriga 
sidorna vara öppna så fungerar den samtidigt 
som dammätare för övriga föroreningar i rummet. 
Med ett förseglat rum kan FT1000 försedd med 
en luftslag försätta ett rum i undertryck. Därmed 
minimeras spridningsrisken av damm till intillig-
gande rum. FT1000 är försedd med ett extra 
eluttag. Som tillval kan en timräknare monteras så 
att drifttimmar kan redovisas vid behov.

Steglös power control 50 – 100 %
Max luftmängd: 3800 m3/h
Strömförsörjning: 230 V /50 Hz
Effekt:  465 W
Ström: 2,9 A
Ljudnivå 3m:  56 DB (A)
IP klass: 41
Längd 950 bredd 450 djup 650 mm
Slanganslutningar Ø 205 mm
Sugsidan: max. 3 slangar anslutna
Trycksidan: max. 2 slangar anslutna
Vikt utan filter: 33 kg
Förfilter:  G4
Huvudfilter:  F9 eller H14
Indikator med ljud och ljus för när filtret börjar bli fullt
Vändbart körhandtag vid lagring och transport.

www.bvm.se
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Biocare kommer med ny intressant 
kross, 7000 IC, från Portafill
Den irländska tillverkaren Portafill International Ltd 
utökar nu sitt produktprogram med en återvinning-
skross ytterst lämplig för bearbetning av betong, 
asfalt och mjukt berg. Krossen med beteckningen 
7000 IC är en larvburen, kompakt slagkross med 
fyra slagbalkar. Intagsöppningen är

700 X 600mm och kapaciteten är upp till 120 
ton/ timme. Totalvikt på ekipaget är 18,5 ton. Den 
låga vikten tillsammans med de kompakta måtten 
gör att inga särskilda tillstånd behövs för att flytta 
verket mellan arbetsplatserna vilket medför lägre 
transportkostnader. Krossen drivs hydrauliskt via 
egen Deutz dieselmotor vilket underlättar service 
och ger en fördelaktig totalekonomi.  Enligt Portafills 
företagsledare Malachy Rafferty är detta den första 
i en serie krossar som kommer att komplettera 
den existerande produktpaletten av sorteringsverk 
och trumsiktar.

“Jag har designat krossar och siktar i över 45 
år nu men detta är första gången jag introducerar 
en kompakt kross med Portafill. I de tidiga dagarna 
med mitt förra bolag Masterskreen, innan företaget 

såldes till Metso Minerals, designade jag en linje 
med mobila krossar. Erfarenhet räknas i den här 
branschen och jag är säker på att vi kan slå ett posi-
tivt slag med vår linje med krossar”, säger Rafferty.

Även hos den svenska Generalagenten för 

Portafill, Biocare Svenska AB, är man positiv till 
nytillskottet: ” Vi har mycket goda erfarenheter 
av kvaliteten och kapaciteten hos Portafills sor-
teringsverk. För oss är det mycket spännande 
att Portafill nu väljer att lansera en kompakt, 

högeffektiv återvinningskross som är enkel att 
transportera och precis som de andra produk-
terna i serien mycket prisvärd”, säger Niklas 
Johansson hos Biocare.

www.biocare.se

Nya powerpacks från Aquajet
Ecosilence versionen av nya POWER PACK från 
Vattenbilningsspecialisten Aquajet Systems AB 
minskar bullernivåerna till i genomsnitt 57,5 dB 
och erbjuder väsentligt minskad bränsleförbruk-
ning. Ett nytt sortiment av toppmoderna power-
packs, som utformats speciellt för Vattenbilning, 
består av fyra modeller inklusive två Ecosilence 
versioner som har en genomsnittlig bullernivå 
på endast 57,5 dB, har tagits fram av svenska 
Vattenbilningsspecialisten Aquajet Systems AB.

De nya versionerna, betecknade POWER 
PACK 400, POWER PACK 400 ecosilence, 
POWER PACK 700 och POWER PACK 700 
ecosilence, är inrymda i en 23 fot container som 
kan utrustas med en lastväxlar ram för enkel på-
avlastning på lastbil. Ecosilence versionerna har 
akustiskt skyddande ytbehandling, tjock ljudab-
sorberande isolering och tätningar för dörrar och 
luckor samt ett värmeväxlingssystem istället 

för konventionell kylare, allt bidrar 
till att minska bul-

lernivåerna till mindre än hälften av konventionella 
pumpenheter  - vilket ger en genomsnittlig ljudnivå 
på 57,5 dB. (POWER PACK 400 ecosilence). 
Båda standardversionerna av POWER PACK 700 
har en arbetstryck upp till 1000 bar (14.500 psi) 
med en tillförd effekt av 473 kW (645 hk). POWER 
PACK 400 ecosilence har ett maximalt arbetstryck 
på 850 bar (12.300 psi) och en tillförd effekt på 
276 kW (375 hk). POWER PACK 400 erbjuder ett 
högre maximalt arbetstryck på 1150 bar (16.700 
psi). POWER PACK 400 och 700 kan även fås i 
en mängd andra tryck och flöden.

Minskad bränsleförbrukning
Ecosilence versionerna erbjuder en betydande 
minskning av bränsleförbrukningen. En effektiv 
design säkerställer att bränsleförbrukningen ligger 
på ca 70 l / timme, vid 185 l / min och 1000 bar. 
Maximalt flöde/tryck är 261 l / min vid 1000 bar.

REVO
Samtliga mo-
deller kommer 
med det använ-

darvänliga styrsystemet REVO 
som gör att samtliga funktioner och inställningar 
är lättöverskådliga och smidigt inställbara via ett 
grafiskt gränssnitt. 

www.aquajet.se 



Nya slipverktygsserien 
ifrån Scanmaskin:
Snabba, effektiva 
och hållbara 
“Scan-On 
Round Rap”
Scanmaskins lanserar nu en ny verktygsserie 
kallad “ScanOn Round Rap”. Tillverkaren säger 
att serien både effektiv och hållbar. Med sitt unika 
bindemedel och sin extremt höga kvalitet på 
diamanterna så möjliggörs denna kombination  
med “ScanOn Round Rap”.   

“ScanOn Round Rap” finns i fyra olika 
grovlekar: Svart, blå, grön och vit.

ScanOn Round Rap fäst enkelt på befintliga 
ScanCombiflex slipmaskiner precis som kunden 
idag fäster de tidigare ScanOn verktygen. Om 
kunden använder ett annat slipmaskinfabrikat 
kan denne beställa ScanOn fästskivor till sin 
slipmaskin hos Scanmaskin tillsammans med 
sina nya slipverktyg.

www.scanmaskin.se

För en tid sedan berättade Professionell Demoler-
ing om ett nytt effektivt bommonterat hydrauliskt 
verktyg som alltmer börjar intressera rivningsen-
treprenörer. Produkten säljs av företaget SMC AB 
(Ståhles Mining & Construction AB). I komplicerade 
rivningsuppdrag där åtkomsten är obefintlig eller 
begränsad med traditionella rivningsverktyg är den 
här typen av fräs ett utmärkt alternativ.

Produkten skär snabbt och effektivt genom 
den hårdaste betong om än full med armer-

Effektiva fräsar från SMC gör det 
andra rivningsverktyg inte klarar av

Nya ScanOn Round Rap från Scanmaskin.

ing. Inget stoppar “the Wheel of Fortune” som 
produkten kallas.  Roterande fräshuvuden känner 
vi till sedan tidigare som maler betongen men 
den här produkten skär istället och skapar snitt 
på upp till när en halvmeter. Betongkonstruktioner 
kan därmed smidigt lyftas bort när de frästs loss.

SMC marknadsför en serie bestående av sju 
olika modeller från diametrar på 650 mm och 
skärdjup på 210 mm till den största modellen 
på 1500 mm och ett skärdjup på 600 mm. 
Det finns även en prototyp på 200 KW och 900 

mm skärdjup. Den här metoden har visat sig 
oslagbar, beroende på uppdraget, i jämförelse 
med betongsaxar, hydraulhammare, pulveriserare 
och vajersågar som tidigare varit de enda verktyg 
som stått till buds.

Rivningsentreprenören DEMCOM har med 
framgång använt fräsarna vid rivning av tjocka och 
hårt armerade betongkonstruktioner där åtkomsten 
av materialet varit begränsad. Just nu använder 
DEMCOM den största fräsen från SMC på ett 
gigantiskt kajjobb vid Skandiahamnen i Göteborg. 
Man har fått uppdraget att i tre etapper riva många 
kilometer kaj. Ordervärdet är hela 35 miljoner. Sven 
Segerström på DEMCOM berättar att man först 
testade med vajersågar men det gick för långsamt 
och blev för dyrt. Dessutom skapade vågbildningen 

en hel del problem för den här metoden. “Fräsen 
från SMC är perfekt för det här jobbet. Snabbt och 
betydligt mera kostnadseffektivt”, säger Sven. Man 
river betongplattan på kajen i 18-metersintervaller. 
River 18 meter och lämnar 18 m orört. Detta för 
att Skanska ska kunna göra nya pågjutningar. 
Tjockleken på betongplattan med kraftig armer-
ing är 70 cm.

“Med fräsen ligger vi på en avverkningstakt 
på 8 till 10 meter i timmen, något vi aldrig skulel 
ha klarat med vajer”, säger Sven. Det är bara 
kajplattan man river. Pålarna får stå kvar. Fräsen 
behöver en kraft på 100 kW och drivs idag med 
en CAT 330.  Första etappen startade i maj 
och kommer att pågå till december. Därefter 
följer etapp två och tre. All betong krossas för 
Skanskas räkning medan DEMCOM tar hand 
om skrotet. 100kW för att driva. Snabbare och 
billigare. Avverkare 8-10 m i timmen, sista biten 
bilar. Om ni vill beskåda fräsarna “in action” sök 
upp “Demoleringskanalen” på google.

www.demolering.se

Scanmaskin lanserar nu en ny golvslipmaskin 
för trägolvslipning. Maskinen har modell-
beteckningen Scanmaskin 18. Scanmaskin 
18 är en 1-fas maskin som snabbt och 
enkelt tar fram det bästa ur golvet, enligt 
Scanmaskin. Claes-Göran Bergstrand på 
Scanmaskin berättar att maskinen är lätt att 
styra och kommer åt även i kanterna. Med 
hastighetskontrollen väljer användaren själv 
farten på de roterande slipskivorna. Scan-
maskin 18 passar utmärkt ihop med både 
Scanmaskins Scan-On rivverktyg och med 
alla grovlekar på sandpapper.

www.scanmaskin.se 

Scanmaskin lanserar
ny modell för slipning 
av trägolv

32    Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2012 • Mässutgåva DEMCON





PDs Rivnings-
special 2012

Den svenska rivningsbran-

schen tuffar vidare om än 

kanske inte i samma has-

tighet som tidigare. Men än 

finns rivningsjobb så det 

räcker till trots ett överhän-

gande hot från en allt mer 

åtstramad byggindustri. Läs 

mer på sidorna 37-40.
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Vi vet att 
du redan 
vet...
(Nu ska vi bara berätta 
det för chefen också.) 

Ett jobb inom demolering sliter på kroppen. 
Det vet du. Men genom att välja en maskin från 
Pullman-Ermator kan kroppen sparas. Vet din 
chef det? Skicka honom eller henne till oss, så ska 
vi berätta om hur ergonomi och arbetsmiljö styr 
vår produktutveckling. Vi utlovar också prov-
körning av vårt sortiment inom stoftavskiljare, 
luftrenare eller våtsugar. Efter det vet garanterat 
chefen också...

pullman-ermator.se

Certifierade montage på 
högtrycksslangar

- snabba leveranser!



Rivnings-/sorteringsgrip

Möt oss på MaskinExpo!
Monter X51, X53

JÄ R FÄ LL A 08-36 69 70  |  K A R L S TA D 054-53 40 50  |  K ARL SKOGA 0586-595 10 
S Ö R B Y G D E N  0696-701 34  |  L U L E Å  0920-250 230  |  E S LÖV 0413-55 88 82

Entrack utökar sitt sortiment med rivnings- och sorteringsredskap från finska Ramtec. 
Ramtec har i snart 10 år tillverkat utrustning under varumärket Robi. Robiprodukterna 
motsvarar de högt ställda krav som branschen kräver avseende kvalitet och teknologi.

Multiverktyg

PulveriserareHanteringsgrip Rivningsgrip/kross

Rivningssax

Sikt-/krosskopa
grävmaskiner
Lastmaskiner

Entrack breddar med Robi.

Hydraulhammare

www.ramtec.fi

www.entrack.se

Se oss på DEMCON
Monter nr. 39C

SÄKERHET I VARJE RÖRELSE
1979 lanserade vi vår första sändare och sedan dess har vi varit en ledande 
aktör inom professionell radiostyrning. Vi tar traditionen vidare med ett brett 
utbud av skräddarsydda lösningar för radiostyrda applikationer inom många 
olika områden.

Vi gör arbetsdagen både säkrare och enklare för dig som använder fjärrstyrda 
maskiner ute på byggarbetsplatser, inom tungindustri och i andra miljöer.

För ytterligare information läs mer på www.datek.net
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Vårt årliga tema “Rivningsspecialen” är lite tunnare än den 
brukar vara. Endast fyra företag har svarat. Om det betyder att 
det är ont om jobb i branschen eller att man har för mycket att 
göra och inte hinner med att sammanfatta sin verksamhet är 
svårt att avgöra.

Byggbranschen faller tillbaka
På de flesta håll i landet verkar det som om det finns hyfsat med 
jobb ändå. Ingen riktig kris ännu alltså men under de senaste 
månaderna har nya byggprojekt runt om i landet skurits ner 
eller lagts på is. I synnerhet är Stockholm drabbat. Nyligen 
rapporterade Stockholms Handelskammare att byggbranschen 
försämras kraftigt i Stockholm. Konjunkturindikatorn har gått 
från 18 till 8 under andra kvartalet vilket är en kraftig nedgång. 
Rent ut sagt utvecklar sig byggbranschen i Stockholm mycket 
negativt och befinner sig på en nästan lika låg notering som när 
världsekonomin tvärnitade i slutet av 2008. 

Johan Treschow, som är ekonomisk expert på Stock-
holms Handelskammare, säger att det är mycket oroande att 
byggbranschen sackar efter i Stockholm. Huvudstadsregionen 
växer med två fullsatta SL-bussar varje dag och om takten på 
bostadsbyggandet försämras så riskerar det att slå hårt mot hela 
länet, säger Treschow. Det är inte positivt att landets huvudstad 
upplever detta ras inom byggsektorn vilket också avspeglar andra 
delar av landet. Tyvärr är detta ganska dystra nyheter så här i 
uppstarten av andra delen av året. Det man kanske kan trösta 
sig med är att konjunkturerna svänger mycket snabbare idag än 
förr. Positiva utvecklingar i de större medlemsländerna i Europa 
får snabbt positiva efterverkningar. Det enda vi kan göra är att 
jobba vidare och öka fotarbetet samt hoppas på att regeringen 
kan sätta in åtgärder för att stimulera sysselsättningen i den mån 
det är möjligt och budgeten tillåter. Andra tråkigheter av mera 
övergripande pan-europeisk art som vi nåtts av under sommaren 
är utvecklingen i Europa. Den positiva trenden i länder som 
Storbritannien och Tyskland har mattats av och tillväxten planar 
ut. Tyskland ångar på ganska hyfsat men inte i samma takt som 
man hoppats på. Fru Merkel gör allt för att rädda euron men 
frågan är till vilket pris. Vi behöver en gemensam valuta i Europa 
men i dessa stormiga tider finns en gräns för hur mycket det får 
kosta för att upprätthålla euron. Efter flera år av kraftig tillväxt 
i Tyskland börjar landet bli svaga i knäna. Förlorar vi Tyskland i 
samma nedåtgående spiral som andra länder i Europa befinner 
sig i vore det en katastrof för den gemensamma ekonomin. Här 
i Sverige klarar vi oss förvånansvärt bra utan blivit dramatiskt 
påverkade av kontinentens problem men frågan är bara hur 
länge det håller i sig? Hur länge kan vi stå pall?

Men låt oss inte grotta ner oss i problem utan ta en titt 
på vad några av våra rivningsentreprenörer håller på med och 
har hållit på med under den senaste tiden. Först beger vi oss till 
Stockholm och Rivners AB.

Rivners AB
“Oseriösa aktörer 
dumpar priser
Rivners AB har sysslat med rivning sedan 1950-talet och får 
betecknas som Sveriges äldsta rivningsentreprenad. Verksam-
heten har idag den omfattning att den mera liknar en mindre 
industri som drivs i egna lokaler i Skogås söder om Stockholm. 
Omsättningsnivå har sedan ganska många år tillbaka legat 
kring 100-miljonersstrecket. Antalet anställda ligger omkring 
85 personer. Sedan januari 2011 har man startat ett separat 
bolag kallat Rivners Sanering med en egen omsättning på sju 
Mkr och som visar positivt resultat. Sedan tidigare driver man 
även Rivners Återvinning som säljer begagnat byggmaterial från 
bland annat moderbolaget rivningsentreprenader.

Om än en av landets största rivningsentreprenörer så håller 
Rivners en låg profil. Fokus ligger på att utföra ett bra jobb och 
snacka mindre. En bra marknadsföring är dock de gula Rivners-
containrarna som man stöter på lite varstans i länet. För det är i 

huvudsak i Stockholms Län och i synnerhet  Stockholm innerstad 
som de har de flesta jobben. Arbetsuppgifterna omfattar rivning, 
sanering, återvinning samt försäljning av begagnat byggmaterial.

Omfattande maskinpark 
och mycket nytt

Grävmaskinerna i maskinparken består bland annat av Komatsu 
PC75, 95,210, 290, 340, 350 och 450. Man har dessutom 14 
Brokk-maskiner fördelade på två Brokk 40, tre Brokk 90, fyra 
Brokk 150, två Brokk 180 och tre Brokk 330. Nästan inga har 
så många Bobcats som Rivners heller. Bobcat-flottan består av 
13 Bobcat i 400-serien och 12 ur 700-serien. Samtliga Bobcats 
är rivningsutrustade. Andra verktyg som hydraulhammare, 
betongsaxar, pulveriserare, skrotsaxar och gripskopor till grävma-
skinerna och rivningsrobotarna kommer från Montabert, Arden, 
SMC, Sandvik, Trevi Benne, Atlas Copco m fl. Utöver detta har 
man fem lastväxlare från Scania och hela 150 lastväxlarcontai-
ners samt ett antal hjullastare, dumprar, saxliftar m m.

Under det gångna året har Rivners investerat en hel del 
i nya rivningsrobotar, Bobcats, lastbilar, containers samt två 
stycken 30-tons grävmaskiner med tillhörande verktyg. Man 
planerade inom den närmaste tiden att förvärva en höjdrivare 
på mellan 55-70 ton, ytterligare en grävmaskin på 40-45 ton 
samt verktyg till dessa. Man har dessutom behov av tre mindre 
grävare på 5-15 ton. Utöver detta planeras inköp av ytterligare 
tre till fem rivningsrobotar samt byte av betongsaxar, skrotsaxar 

och gripskopor till tre maskiner.

God orderingång trots tuff konkurrens
Några exempel på projekt som Rivners utfört är rivning vid 
Bröderna Edstrands i Hammarbyhamnen. Här har kontors- och 
verkstadsbyggnader rivits på cirka 45000 m2. I Järvastaden har 
man totalrivit kontors- och förrådsbyggnader på 5000 m2. På 
Kvarnholmen har man utfört rotrivningar i k-märkta bostäder på 
totalt 11 våningar.  Man har även rotrivit Jarlahuset i Stockholm 
City för uppförande av nya kontor. Totalt rörde det sig om cirka 
20000 m2.

Exempel på pågående projekt rotrivningen av kvarteret  
Signalfabriken i Sundbyberg där man ska bygga om kontor och 
verkstad till kontor och hotell. Projektet för Rivners del rör sig om 
cirka 30000 m2. Rivners totalriver också kontorshuset Project 21 
mitt i Stockholm City. Vidare utför man bland annat rivningar av 
Västberga Flyktingförläggning och Täby Brandstation. Företaget 
innehar samtliga erforderliga certifiering och tillstånd för sin 
verksamhet, kort sagt “You name it”. Personalen är utbildad 
inom hantering av PCB och Asbest, handhavande av liftar, lyft, 
ställningar, heta arbeten, miljöarbete, arbetsmiljö, kvalitet m m. 
Rivners är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, Stockholms 
Byggmästareförening samt Riv- och Saneringsentreprenörna. På 
frågan hur man upplever marknadsläget svara Richard Steen, 
som är en av ägarna, att orderingången är god men med ganska 
kort framförhållning. “Konkurrensen är fortfarande fortfarande 



GENIALISKT!
Kombisaxen med snabbt 
hydrauliskt käftbyte

Maskiner och utrustning för Rivning, Skrot, Hantering & Återvinning. 
Andersen Contractor AB • 0171-46 51 51 • www.andersen-contractor.se

MK Kombisax är det moderna demoleringsverktyget.
Finns i 5 modeller för bärarmaskiner mellan 9 - 60 ton.

Andersen Contractor AB 
- Antagligen bäst på utrustning 
för demolering och återvinning
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hård. Priserna är fallande. Enligt min bedömning verkar oseriösa 
aktörer ha fått fotfäste. Trots detta är orderingången god för oss 
från beställare som prioriterar seriös verksamhet i kombination 
med normal prisbild. Vi har dock under det gångna året varit 
tvungna att ta jobb ute i landet för att behålla full sysselsättning

www.rivners.se

Haga Rot Service AB
“Vi är den 
kompletta 
entreprenören”
I Östergötland närmare bestämt i Norrköping och Linköping 
har företaget Haga Rot Service AB byggt upp en stark posi-
tion sedan 1993 då företaget grundades av John Torsell. John 
berättar att han inte räknat med att företaget skulle få den 
omfattning när han startade det som ett kb. “Vi kom igång 
väldigt bra och fick snabbt upp en bra orderstock. Redan 1996 
ombildade vi verksamheten till ett AB”, säger John. Huvudkontor 
för verksamheten ligger i Norrköping medan man numera även 
har en filial i Linköping. “Från en början hade jag tänkt att vara 
en form av bygghjälp till andra aktörer och ta dom jobben som 
ingen annan ville göra. Det var på den värgen det hela började”. 
John är helägare av bolaget och verksamheten omfattar rivning, 
håltagning, sanering, återvinning, golvslipning med mera. Man 
har många strängar på sin lyra vilket kanske gör att man är 
mindre känslig för konjunktursvängningar.

Brett program av tjänster
Sedan tre år tillbaka har man satsat på egen krossning och 
återvinning av rivningsmaterialet. John tycker att det är en sund 
utveckling att börja återvinna alltmera. Dessutom är det alldeles 
för dyrt att köra på deponi. Idag har man en mobil återvin-
ningskross från tyska tillverkaren dnb kallad Innocrush. Man 
har hyligen också investerat i en Haas avsedd för återvinning 
av avfall, trä med mera. Dessutom har man ett sorteringsverk 
från Doppstadt med modellbeteckningen SM518. John säger att 
man har för avsikt att fortsätta att satsa och bygga ut sin återvin-
nings- och krossverksamhet. Eventuellt tittar man på en vindsikt. 

Haga Rot hade en omsättning på 56 Mkr under 2011 
och i år räknar man med att komma upp runt 65 Mkr. Antalet 
anställda ligger runt 50. Man drog ner lite för ett år sedan men 
nu börjar personalantalet stiga igen. Maskinparken omfattas 
av tre rivningsutrustade grävare (2 Volvo och en Cat), fem 
Brokk-robotar och ett tiotal kompaktlastare. På verktygssidan 
för grävmaskinerna har man alla de typer som behövs såsom 
hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserare, sortergripar, 
stålsaxar med mera. Majoriteten kommer från företaget SMC 
AB. Sedan är man komplett utrustade vad gäller håltagnings-
utrustning vilket omfattar vajersågar, väggsågar, golvsågar och 
ett stort antal borrsystem. De flesta produkterna kommer från 
Tyrolit. Diamantverktygen köper man i huvudsak från Tyrolit 
och Midhage. Man arbetar också med golvslipning och har fem 
golvslipar från HTC och en från Scanmaskin. Mest handlar det 
om att avverka golvbeläggningar men man är inte främmande 
för att även börja erbjuda tjänster att polera betonggolv. 

Under året har man investerat köpt en Cat-grävare, av-
fallskrossen från Haas och även sorteringsverket från Doppstadt. 
Vad man tittar på nu är någon form av höjdrivare.

Genomförda och kommande projekt
I Vimmerby på Ankarsrums bruk har man rivit en 5000 kvm stor 
gammal del av bruket. Fabriksdelen var i ett plan och hade eter-
nittak som plockades ner och körde på deponi. Teleg och betong 
krossades på plats och användes som återfyllning. Ankarsrums 
bruk tillverkar bland annat en väldigt välkänd svensk matbere-
dare.  På Cementas cementverk i Slite på Gotland har man rivit 
den gamla fabriksdelen. Fabriksdelen var helt klädd i eternit och 

mätte 2000 kvm och var en cirka 20 meter hög byggnad.  På 
Universitetssjukhuset i Linköping har man sanerat pcb-fog sedan 
två år tillbaka. Nu har man dessutom rivit ett antal byggnader 
och demonterat ett hus som är K-märkt. Huset skall sättas upp 
igen efter att utbyggnaden av sjukhuset slutförts. Haga Rot har 
löpnade ganska mycket jobb vid sjukhuset.

Arbetet vid sjukhuset i Linköping börjar gå mot sitt slut 
den här gången. Man är i inledningsfas till att riva ett antal hus 
i Norrköping åt kommunen. Dessutom river man den gamla 
räddningsstationen vid Malmens flygplats i Linköping. Man 
kommer att dra igång ett kajrivningsarbete Gränna. Utöver dessa 
exempel finns en rad andra mindre och medelstora rivnings- och 
håltagningsprojekt som skall igång under hösten.

Vad gäller marknaden och konkurrensen så säger John 
Torsell att orderingången är ganska bra men det är lite lugnare 
nu än under exempelvis 2011. Förra året var det bästa i bolagets 
historia. “En styrka för oss är att vi är kompletta, det vill säga 
erbjuder en rad olika tjänster så det finns i regel alltid något att 
räkna på”, säger John. Men han säger samtidigt att konkur-
rensen är tuff och man har många konkurrenter.

Haga Rot arbetar främst i Östergötland men det händer 
att man tar jobb ute i landet också. Man är medlemmar i Riv & 
Saneringsentreprenörerna, BI, Norrköpings Byggmästarförening 
och är certifierade i enlighet med Bf9k.

www.hagarot.se

AF Decom
Tar allt fler 
marknadsandelar
AF Decom AB är den svenska delen av AF Gruppens rivnings-
verksamhet. Det svenska bolaget bildades 2008 och är ett 
helägt dotterbolag till AF Miljø AS.

AF Decom smög sig till en början sakta och lugnt in på 
den svenska marknaden men har under de sista två åren blivit 
en allt starkare konkurrent. Bolagets huvudkontor ligger på 
August Barks gata 30 A i Västra Frölunda. Man har dessutom 

Haga Rot på sjukhuset i Linköping.

Haga Rot på sjukhuset i Linköping.

Nya avfallskrossen Haas. Nedan vajersågning.
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en filial i Arboga. Till en början var jobben främst lokaliserade 
på Västkusten men nu börjar man allt mera arbeta sig både 
söder och norr ut i landet.

AF Decom AB erbjuder specialkompetens inom projekte-
ring och utförande av alla slags rivningar såsom totalrivning, 
selektiv rivning, asbest- och PCB sanering samt miljösanering 
av mark, byggnader och industrianläggningar. Betonghåltag-
ning och miljöinventeringar är andra tjänster man utför.

Bolagets omsättning 2011 hamnade på 42 MSEK och 
för året uppskattar man att hamn på cirka 60 MSEK. Antalet 
anställda ligger på 30.

På maskin- och utrustningssidan har man idag fyra 
rivningsutrustade grävmaskiner (Volvo 140 - 460) utrustade 
med alla de verktyg som behövs (hammare, gripar, saxar, 
nibblers, krossar). Man har även Brokkar, håltagningsutrust-
ning, utrustning för asbest- och PCB sanering. I tillägg har 
man tillgång till hela AF Decom–gruppens maskinkapacitet 
vid behov vilket rör sig, bara räknat grävmaskiner omkring 
100 enheter.

Under året har man också genomfört en del investering 
såsom en ny höjdrivare av märket Volvo EC 460. Man har 
köpt mer håltagningsutrustning, verktyg till grävmaskiner 
med mera. Ytterligare grävmaskiner kommer att köpas under 
den närmaste tiden.

På projektsidan finns många intressanta exempel. 
Simonsland i Borås har varit ett stort och långt projekt för 
AF Decom som vi berättat om tidigare i tidningen. Här har 
man utfört en komplicerad och stor sanering och genomfört 
en invändig rivning på cirka 35 000 m2. På Mälarenergi 
i Västerås har man rivit en industrifastighet. Vid Statoil i 
Nacka utanför Stockholm har man rivit en indsutrifastighet 
och bensinanläggning. På Pedagogen i Göteborg har man 
utfört invändig rivning och sanering.

Nyligen påbörjade man rivning av 27 cisterner i kvarteret 
Kniven i Lidköping. Man river också NKs parkeringshus i 
Göteborg invändigt och utför saneringsarbeten. Ända uppe 
i Haparanda river man en panna för Vattenfall. Vattenfall 

Haparanda (rivning av panna)
Vad gäller marknadssituationen så upplever AF Decom 

att det är tuff konkurrens om jobben. Framförallt när det 
gäller LoU-jobb. Men man har en god orderingång och det 
ser framgent bra ut. Inga tecken på tillbakagång. 

AF Decom är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Man 
är certifierade i enlighet med ISO 9001:2004, TransQ, Sellhica, 
ESA, SSG, Asbestsanering, PCB-sanering, ID06 och Norsok.

www.afdecom.se

NKR Rivning:
“Prisfall efter 
semestern”
Claus Bertelsen på NKR Demolition Sweden AB tycker att 
2012 har varit ett bra år så här långt men det ser lite sämre 
ut inför hösten. Inget lika mycket att räkna på och fortsatt 
hård priskonkurrens. NKR har sitt huvudkontor i Hasslarp och 
det geografiska arbetsområdet för rivningsentreprenören är 
Mellan och södra Sverige.

Claus berättar att under den senaste tiden har många av 
jobben varit koncentrerade till stockholmsområdet. Här har 
man rivit stora industrifastigheter och ett parkeringsgarage. 
Men man har också genomfört en hel del stora rivningar ute i 
landet såsom i Kristinehamn, Örebro och Karlstad. Sedan har 
man rivit vid ett antal kraftverk runt om i landet.

På investeringssidan har man gjort ett par inköp av 
nya maskiner samt en del annan kringutrustning såsom vat-
tenkanoner. Företaget arbetar uteslutande med tung rivning 
och köper in övriga tjänster. Konkurrenssituationen upplever 
Claus som sagt som tuff och efter semestern bedömer han 
som att priserna har gått ner. Men NKR har ändå stärkt sin 
omsättning och räknar med att komma upp runt 60 Mkr i 
år. Att jämföra med 46 Mkr 2011.

www.nkr-rivning.se

Trellegräv:
Fullt upp 
som 
vanligt
Trellegräv AB ångar på som 
vanligt, som södra Sveriges 
okrönta rivningskonungar 
med mycket gott rykte bland 
sina kunder. Företaget grun-
dades 1992 och ägs och 
drivs idag av syskonen Jo-
nas, Stefan och Ulrika Jöns-
son. Tjänsterna omfattas av 
rivningsarbeten, sanering, 
miljöinventering samt spont 
och pålslagning

Omsättningen för 2011 
hamnade på 80 miljoner 
och man uppskattar att för 
innevarnade år öka upp med 
10 miljoner till 90. Antalet 
anställda ligger på cirka 35.

Företaget har en bred 
maskinpark med två 60-65 
tons rivare varav en med 
28 meters höjdaggregat.  
Man har en rivningsutrustad 
Hitachi 470 på drygt 50 ton 
Maskiner. Två 40-50 tons 

rivningsutrustade varav en med 21 meters rivningsaggregat. 
Ytterligare tre rivningsutrustade bandgrävare på 30 till 40 
ton. I viktklasserna 25 till 30 ton har man fyra rivningsutrsu-
tade maskiner med VA- respektive raka bommar. I storleks-
klassen 20 till 25 ton har man hela sju rivningsutrustade 
maskiner fördelat på hjul- och bandburna grävare med VA 
respektive raka bommar. I viktklasserna 15 till 20 ton har 
man fyra maskiner på hjul, alla rivningsutrustade. Till sist 
har man två minigrävare på band med sax, sorteringsgrip 
och hammare. Man har dessutom två kompaktlastare från 
Bobcat med hammare och grip. 

På hydraulhammarsidan har man hela 15 stycken 
hammare mellan 300 kg till 7,5 ton fördelade på märkena 
Furukawa, Krupp, SMC och Montabert. Betongsaxar har man 
9 stycken av mellan 500 kg och 6 ton fördelat på märken som  
Cat, Verachtert, Trevi Benne, Krupp, SMC, NPK. Man har hela 
12 pulveriserare från 2-4 ton som kommer från Furukawa, 
Trevi Benne, VTN, SMC. Man har 20 rivningsgripar från Cat, 
Verachtert, SMC, Arden, två nibbler från SMC, en betongfräs 
från SMC och två skopkrossar också från SMC. Och slutligen 
en magnet från SMC. 

De nyinvesteringar man gjort under 2012 är en ny Cat 
345, höjdrivare på 28 m plus ett djupgrävningsaggregat 
på 24 m. Samt med utrustning för betongrivning på stora 
vattendjup samt spontslagning. Man har köpt en Cat 318 
hjulgrävare som är rivnings- och spontningsutrustad. På 
verktygssidan har man köpt två SMC 7000 hammare, fyra 
rivningsgripar och en kombisax. Planerade investeringar 
inför 2013 är tre maskiner 28-32 tonklassen. Verktygs köps 
löpande och vid behov.

Jonas Jönsson berättar att man har i princip fullt upp för 
tillfället. Man river Cementas gamla anläggning i Limhamn, 
Ljungmans gamla pumpfabrik i Limhamn, diverse byggnader 
på gamla Kockumsområdet i Malmö, skola i Karlshamn, skola 
i Lund, Industribyggnader på ABB i Karlskrona, Vattenkraft-
verk i Knislinge, diverse broar i Malmöområdet samt ett 10 
tal mindre hus och byggnader i södra Skåne. Ingen brist på 
jobb med andra ord.

Jonas säger också att marknadssituationen har varit bra 
och det finns en del objekt att räkna på men konkurrensen är 
hård med många som räknar på objekten. Han tycker dock att 
det känns som det bromsar upp lite för tillfället, många objekt 
startas inte upp på grund av den ekonomiska krisen.Det 
finns en risk att det blir lite mindre att göra det närmsta året                     

Trellegräv är medlemmar i Maskinentreprenörerna och 
har ett verksamhetsystem enligt ISO 9001:2000/ISO 14001, 
SITAC- certifierade för kontrollansvarig enl. PBL, nivå K.

www.trellegrav.se

Jonas Jönsson på Trellegräv.
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Bli “drillad” med 
rätt borrsystem
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PDs Andrei Bushmarin 
har tagit en titt på mark-
nadens senaste ifråga om 
borrsystem.
Det här verksamhetsåret har hittills gått ganska trögt och 
långsamt för branschen. Under rådande omständigheter 
var det nog förutsägbart. Europa sitter fast i en allvarlig 
kris och aviserar budgetåtstramningar. USA har sina egna 
ekonomiska bekymmer. Korruptionshärjade Ryssland och 
Brasilien växer långsammare än väntat. Dubai har passerat 
sin höjdpunkt. Endast marknaderna i Asien verkar klara 
sig något bättre än resten av världen. Allt som allt blir 
nog 2012 bara ett år för att överleva och samla krafter 
för det stora genombrottet nästa år.

  

Ett par “allrounders” från Hilti
Efter några goda år med ständig tillväxt och rejäla vinster 
har alltså det ekonomiska klimatet i världen förändrats 
drastiskt. Numera uppstår och avlöser lågkonjunkturerna 
varandra i en allt snabbare takt. Och de förvärras också 
av de många olösta socio-politiska frågorna. Detta är 
en helt ny verklighet som håltagningsindustrin snabbt 
måste anpassa sig till. Den vanligaste överlevnadsstrategin 
verkar dock vara att maskintillverkarna klamrar sig fast 
på sina bästa marknader med beprövade produkter. Och 
de har satt forskning och utveckling på sparlåga tills den 
dag marknaden förbättras. Det är nog detta som förklarar 
en brist på nya produkter i branschen.

  Lichtenstein-baserade Hilti har förstärkt sitt program 

av kärnborrmaskiner med två nya modeller: DD 150-U och 
DD 160. Den första är en riktig så kallad “allrounder” 
för både våta och torra applikationer. Den senare är ett 
riggsystem för våtborrning. Med en styrka på 2,2 kW och 
nominellt varvtalsområde mellan 780 och 2 850 varv/min, 
är DD150-U idealisk för VVS samt värme- och luftkonditio-
neringsjobb. Det robusta treväxlingssystemet garanterar 
hög prestanda över hela diameterområdet med hjälp av 
en LED-indikator som assisterar operatören att borra 
med maximal effektivitet. DD 150-U har också inbyggda 
funktioner för damm- och vattenavledning. DD 160 leve-
reras med ett urval av två borrstativ. Den grundläggande 
versionen DD-ST 160 SFL är utrustad med en kompakt 
bottenplatta för ankarfästning. Den mer avancerade DD-
ST 160 CTL är utrustad med en lutningsmekanism och 
vakumbottenplatta och kan därmed borra i nästan alla 
vinklar. Systemet drivs av en 2,2 kW motor med varvtal 
mellan 420 och 1 570 varv/min och har borrkronor upp 
till 200 mm diameter. Produktinformationen presenterad 
av Olivier Zwick (olivier.zwick @ hilti.com)

  

NTGRA ® tar HF-tekniken 
till en ny nivå

Tractive har nu under ett års tid ungefär testat sitt nya 
Pentruder borrsystem, MDU (Modular Drive Unit) som 
ytterligare har förbättrats med vad de kallar NTGRA ®-tek-
nik. Varumärket NTGRA ® kommer från ordet “integrated” 
och återspeglar konceptet genom att ha den elektroniska 
drivenheten och drivmotor integrerade i huvudhuset. 
Ingen särskild kraftenhet och kablar behövs. Pentruder 
MDU borrmotor - NTGRA® kan köras på både 1-fas och 
3-fasström. Motorns programvara har optimerats, vilket 
ger upp till 3 kW i uteffekt med 1-fasström 230V, och 
upp till 9 kW i uteffekt med 3-fasström 400-480 V, samt 
ett bredare spindelvarvtal. Systemet är utrustat men en 
360° svängbar spindelväxellåda och en snabbkoppling för 
borrkronan. Tractives ingenjörer är idag övertygade om att 
NTGRA ®-tekniken inleder en ny era inom kärnborrning. 
Denna övertygelse förstärks ytterligare av den positiva 
respons Tractive får från användare som har testat det 
nya systemet. Serietillverkningen av Pentruder MDU 
borrmotor - NTGRA® väntas komma igång de kommande 
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månaderna. Produktinformation presenterad av Marie Peil 
(marie.peil@tractive.se)

  

Dr Schulze satsar på torrborrning
DRS-systemet är Dr Schulze flaggskepp för applikationer 
inom torrborrning, som visades för första gången på 
BeBoSa-mässan 2011. Det rymmer borrkronor mellan 28 
och 130 mm diameter och har ett håldjup på 
upp till 500 mm. Uppsättningen består av 
ett robust borrstativ, en elmotor och DCD-SP 
borrkronor som är speciellt utvecklade för 
torrborrning av kraftigt armerad betong. 

Den viktigaste delen i den robusta stativet 
är en tandad kolumn som kan motstå de höga 
belastningar som uppstår vid torrborrning. 
En rullstyrning säkerställer en smidig och 
exakt hantering. Elmotorn är komplett med 
tvåstegsreducering och en ingång för en 
dammsugare. Den har även automatisk 
avstängningsfunktion som hjälper 
till att förhindra skador på 
borrkronan. Skräddar-
sydda modulära 
DCD-SP borr-
kronor är en 
integrerad del av 
den torra strukturen. En 
DCD-SP borrkrona be-
står av två moduler, en 
av vilka kan 
tas bort för 
att avlägsna 
kronan. Den 
avtagbara mo-
dulen kan användas 
upprepade gånger, 
vilket sparar använ-

daren kostnaden för att köpa nya diamant-förbrukningsva-
ror. Produktinformation presenterad av Alexey Levin 
(a.levin@dr-schulze.de).

  

Nya borredskap 
från DEMCO 
Technic

Allcore 
är det senaste 

til lskottet i Demcos 
borrutrustninsprogram. Det är 

en kombination av tillverkarens 
borrstativ Piccolo och rullenhe-

ten för den elektriska väggsågen 
Gamma. Med skenan och borren 

anslutna via Allcore-enheten kan operatören 
ställa in borrsystemet i valfri vinkel i  360 ° och i tre ax-
lar. En annan produktnyhet från Demco är en manuell 
växellåda med namnet Poco. Växellådan tjänar till att 
öka kraften i borrenheten från 1:01 till 2:01 och är 
kompatibel med flera av Demcos olika borrsystem: 
Nino, Piccolo, Mezzo och Sumo. Produktinformation 

presenterad av Reto Scussel (reto.scussel@demco.ch).



Sennebogen och RUBBLE MASTER är ett perfekt team vid rivningsarbete. 
830 R-HDD har en hytt som kan höjas upp till 4 meter och kan tiltas 30°. 
Det ger en ergonomisk förarmiljö med perfekt överblick. RM80 GO! är en 
stark och effektiv kompaktkross för återvinning av betong, asfalt och 
tegel. Perfekt såväl direkt på rivningsplatsen inne i städer och tätbebyggt 
område, som på en entreprenadanläggning. Läs mer på vår hemsida!

ett starkt val! 

Mästare på demolering och återvinning!

OP SYSTEM AB

BILLEBERGA  

TEL: 0418–44 62 70   

WWW.OPSYSTEM.SE
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Varmt välkommen till 
vår monter på Demcon-
mässan 6– 7 september!

Varmt välkommen till 
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För rivningsentreprenören 
Globax i Helsingborg har det 
här projektet säkert varit 
årtiondets mest spännande 
jobb. Att bevara karaktären 
av en gammal innerstad. Att 
sedan låta fasaderna ska stå 
kvar men att varsamt riva 
husen bakom och att sedan 
medverka till att helt nya hus 
byggs upp.

Text & foto: Staffan Ringskog

Svårt och tidskrävande, men roligt. Det handlar om den 
spännande omdaningen som centrala delar av Kristianstad 
genomgår just nu. Staden på 80000 invånare som är Skåne 
läns residensstad. Vad stadens politiker bestämt, liksom poli-
tikerna på regionalnivå, är att placera det stora administrativa 
centret mitt i den gamla staden. Det ska se likadant ut som 
tidigare, men bakom de gamla fina byggnaderna, fasaderna 
från 1800-talet och tidigt 1900-tal, ska här ligga helt nya 
kontor. Vad som  därmed bevaras är det fina gamla Rådhuset 
från 1800-talet och Polishuset från 900-talets början.

30 månader långt projekt
Omdaningen av Kristianstads innerstad ska ta 30 månader. 
Arbetet startade i augusti 2011 och ska vara klart i januari 
2014. Hela omdaningsarbetet är budgeterat till drygt en 
halv miljard kronor. Företaget som ansvarat för de ömtåliga 
rivningarna heter Globax, ett företag i Arecokoncernen. Börje 
Åbinger är chef för Globax och var den högste ansvarig för 
de ömtåliga och lyckade rivningarna i centrala Kristianstad.

“Svårigheterna att samtidigt riva hus och bevara fasa-
derna är uppenbara”, säger Börje Åbinger. “Det här jobbet tog 
oss ett halvår, om det bara handlat om att riva fastigheterna 
hade det tagit tre månader, men nu var uppdraget av annan 
karaktär”.

Fasaderna  som skulle bevaras var alla mellan 15 och 18 
meter höga. Här kommer Kristianstads administration ligga 
liksom Region Skånes- den enhet som styr hela Skåne län. 
Sammanlagt kommer här att jobba 400 personer för staden 
och 300 personer för länet. Totalt rör det sig om ett helt kvarter 
på närmare 5400 kvadratmeter yta.

Globax - helt enligt planen
När nu Börje Åbinger blickar tillbaka på det jobb som tog 
dubbelt så lång tid jämfört med en vanlig rivning, kan han 
konstatera att hela uppdraget gick helt enligt planen. 

“Vi klarade jobbet utan sprickbildningar”, säger Börje.  
“Inga ras inträffade men vårt jobb i Kristianstad präglades hela 
tiden av största möjliga försiktighet, därför gick det så bra”.

Globax nyttjade höjdrivningsmaskiner av märket CAT 

345 C i sitt arbete.  Räckvidden för maskinen var 30 meter. 
15 medarbetare var engagerade i arbetet.

“Steg för steg arbetar mannarna sig fram. I en fastighet 
avlägsnas först taket och sedan går man ned våning för vå-
ning i huset, arbetet sker stegvis. Bjälklager rivs i sektioner, allt 
sker i etapper, och helt enligt det rivningsschema som ställt 
samman”, fortsätter Börje.

Lars Persson är en av Kranexpressens medarbetare. 
Företaget är ansvarar för de tre kranar som står på byggar-
betsplatsen.  

“Vi har tre kranar på arbetsplatsen.  Märket är Wolfkran 

och kostar mellan 8-9 miljoner kronor varder”, berättar Lars 
Persson. 

“Svårigheterna för oss i Kristianstad har varit att ha 
dessa enorma kranar på ett och samma ställe. Men några 
incidenter har inte skett, och peppa , peppar, det ska ej heller 
ske”, fortsätter Lars Persson.

Elektroniskt säkerhetssystem
Ett elektroniskt system känner av varje förändring på arbets-
platsen. Kranarna stannar omedelbart om kollisionsrisk är up-
penbar. Sensorer knutna till kranarna känner av alla ovälkomna 

Att riva och samtidigt bevara
Globax stora utmaning när centrala Kristianstad görs om

Företaget som ansvarade för rivningarna var Globax i Helsingborg. Ett företag i Arecokoncernen.



Utsidan av ett helt kvarter bevaras, medan insidan blir helt ny. Totalt rör det sig om en yta på 5400 kvadratmeter.
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skiftningar i detalj. Lars Persson har trettio års erfarenhet av 
kranarbete. Hans företag har ett antal hydraulkranar och så 
dessa tre som står i centrala Kristianstad.

“Arbetet vi tidigare var engagerade i var på Bella Center i 
Köpenhamn. Vi medverkade där till ett nytt hotell. Det arbetet 
gick också bra”, berättar Lars Persson.

Lars uppskattar att varje kran väger ungefär 70 ton.
“Den här typen av projekt innebär ju ett enormt ansvar 

för alla inblandade. Största försiktighet och noggrannhet är 
som alltid av största vikt vid sådana här uppdrag”, inflikar 
Börje Åbinger.

Att riva och samtidigt bevara



Att klara ordentlig vindstyrka är något som byggarna på 
arbetsplatsen räknat med. Ingemar Paulsson vid NCC, som 
har huvudansvaret för omdaningen, påpekar att fasaderna 
står stabilt.

“Fasaderna klarar 35 sekundmeters vindstyrka utan 
att röra sig, berättar han. Den värsta vinden hittills har varit 
på 26 sekundmeter, inget allvarligt inträffade den dagen”, 
säger Ingemar.

“Organisationen när det gäller ett så här känsligt arbete 
var väldigt viktig. Det gällde att planera mer minutiöst än 
vanligt, inget får ju gå fel. Inget gick heller fel i arbetet i Kristi-
anstad. För Globax var arbetet avslutat i december 2011, ett 
väldligt lyckat och inte minst stimulerade uppdrag”, avslutar 
Börje Åbinger, vd för Globax.

Globax nyttjade höjdrivningsmaskiner av märket CAT 345 C i sitt arbete.  Räckvidden för maskinen var 30 
meter i höjd. 15 medarbetare var engagerade i arbetet.

Fasaderna  som bevaras är alla på mellan 15 och 18 meter höga, det gäller hus byggda i slutet på 1800-talet 
och i början på 1900-talet.

Tre kranar av märket Wolffkran präglar arbetsplatsen, varje kran kostar mellan 8-9 miljoner kronor och 
väger ungefär 70 ton.
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Ser du?

SILA AB • Grimnäsvägen 166 • 840 50  GÄLLÖ 
070 - 523 80 08 • info@silaproducts.com • www.silaproducts.com

Det är just det som är problemet. 
Det syns inte, men det finns. 
Dammet som skadar, som gör dig sjuk. 

Det är därför du ska använda luftrenare från SILA. 

För din säkerhets skull. 



Tack vare en helt ny metod och teknik kan bredband via fiber 
dras fram snabbare, enklare och billigare. Det första kommersiella 
pilotprojektet i Skanovas accessnät har nyligen  avslutats.

– Vi ser en stor potential i att använda MTT-metoden för att 

Fibrering med 
håltagninsteknik
Att lägga fiberoptisk 

kabel för internet var 

tidigare både dyrt 

och komplicerat och 

inte alltid så säkert. 

Men med en ny 

metod från Dellcron 

är tiden med dyr och 

krånglig fiberläggn-

ing förbi. Vägsågar 

med diamantverktyg 

spelar en viktig roll i 

metoden.
utöka antalet fibrerade områden, säger Kaj Werner, divisionschef 
för infrastruktur på Skanova.

Pilotprojekt i Nässjö
Under oktober och november genomfördes ett kommersiellt pilot-
projekt i Skanovas accessnät i Nässjö där spårfräsning användes.

Kärnan i MTT (Micro Trenching Technology) är företaget 
DellCrons patentsökta metod och dess kringtjänster. Tack vare me-
todens unika design kunde projektet löpa smidigt och enkelt med 
mycket små störningar i trafik och för boende, trots att installatio-
nen gjordes längs några huvudgator med tung genomfartstrafik.

  – Den här metoden öppnar upp för att göra fiberinstalla-
tioner i områden som annars inte får fiber på grund av för höga 
schakt- och återställningskostnader, säger Kaj Werner.

Skanova tittar ständigt efter nya sätt att kunna  sänka  instal-
lationskostnaderna med flera olika metoder. DellCrons 
metod bedöms ha en väldigt stor potential i områden 
som lämpar sig för MTT.

  – En förutsättning är att kommunerna  
är positiva och kan acceptera den 
återställning som används vid 
MTT-metoden, menar Kaj Werner. 
Det har funnits kommuner som 
varit oroliga för att återställningen 
av gatan inte kommer att hålla. 
På Skanova gör vi bedömningen 
att den håller. Vi kommer att utöka 
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Bakgrundsfakta
DellCron startade 2002 och under de första åren 
bestod verksamheten av att sälja material. Under 
början av 2006 började DellCron inrikta sig  på 
metoder och material för installation till fastigheter. 
2007 tog DellCron fram en metod för FTTH till fas-
tigheter. Från och med 2008 koncentrerade man 
sig helt på FTTH för villaområden och stadsmiljöer. 
Detta arbete utmynnade i att DellCron i början av 
2009 hade utvecklat en metod för förläggning av 
kanalisationsrör för fiberkabel i vägar. I stället för att 
rören grävs ner sågas ett smalt snitt i gatan med 
en specialutvecklad vägsåg och diamantklinga, där 
kanalisationsrören automatiskt läggs ner. Produk-
ten kallas MTT-system och reducerar väsentligt 
kostnaderna vid fiberförläggning.

DellCrons arbete har blivit uppmärksam-
mad av ett antal världsledande operatörer och 
i februari 2011 presenterades DellCrons metod 
på FTTH Councils konferens i Milano. I början av 
2011 utsågs DellCron av Skanova till “Årets Fi-
berföretag” och samma år ingick DellCron också 
i en av arbetsgrupperna i Näringsdepartementets 
Bredbandsforum som experter inom bl.a förläg-
gningsmetodik, standardisering. Arbete gick ut 
på att ta fram hållbara lösningsförslag.

Allmän information
I samband med fiberutbyggnad till fastigheter 
(FTTH) är operatörer, nätägare beroende av 
kostnadseffektiva och rationella arbetsproces-
ser och förläggningsmetoder. Detta utan att 
göra avkall på de QoS-, säkerhetsegenskaper 
och miljöaspekter som operatörer, nätägare, 
deras tjänsteleverantörer och slutkunder kräver/
efterfrågar. Vidare måste väghållare, gatukontor, 
kommuner vara trygga i att om nya metoder 
används att rimliga krav på förläggning och 
återställning efterföljs. Med brister i forskning och 
utveckling, standardisering och kvalitetsrekom-
mendationer är det inte uppenbart vilka krav som 
ställs på Nästa Generations Accessnät (NGA/
NGN) avseende anläggningsteknik.

För en storskalig rationell och effektiv 
implementationsprocess,  med målet att ansluta 
merparten av Europas fastigheter  till en ny eller 
uppgraderad infrastruktur, erfordras verifierade 
och kvalitetssäkrade tekniska lösningar och 
arbetsmetoder. Som exempel kan nämnas 
DellCron’s pågående utveckling av den s.k. ”MTT 
metoden” där det under åren genomförts ett flertal 
studier och omfattande tester för att tekniken 
ska kunna verifieras och industrialiseras. Detta 
med förhoppningen att bli en accepterad och 
godkänd nationell standard kanske även interna-
tionell. Arbetet som leds av av DellCrons tekniske 
chef Hasse Hultman i samråd med myndigheter, 
tillverkare, operatörer och beräknas vara klart i 
början av 2013 och skall resultera i detaljerade 
processbeskrivningar med definierade ”skallkrav”.

Hasse Hultman är civilingenjör och en av 
Sveriges pionjärer på fiber med över 25 års 
erfarenhet av fiberinstallationer. Han var tidigare i 
över 10 år teknisk direktör på Lucent Technologies 
med ansvar för deras fiberoptiska produkter. Vid 
sidan av arbetet på Lucent Technologies var han 
Sveriges delegat i den internationella standardi-
seringsorganisationen ISO för standardisering av 
fastighetsnät mellan åren 1995 och 2001.

www.dellcron.com
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vår verksamhet med MTT-metoden där kommunerna tillåter det 
i ytterligare kommersiella piloter. Under 2012 planerar vi för att 
identi- fiera områden där MTT särskilt lämpar sig för fibrering. Vi 
är nöjda med resultaten från Nässjö, och kommer att fortsätta att 
utvärdera metoden även i andra miljöer.

MTT-metoden innebär att man fräser ett smalt spår i trot-
toaren eller gatan och samtidigt läg- ger ner specialtillverkade 
kanalisationsrör för fiberinstallationer. Beroende på dimension 
kan upp till 20 rör läggas parallellt.

  – Efter flera år av utvecklingsarbete  ser vi nu med tillförsikt 
fram emot hur vår spårfräsningslösning tas emot av nätägare, 
väghållare och fastighetsägare, säger Hasse Hultman, teknisk 
chef DellCron. Speciellt i villaområden behövs en ny industriell 
förläggningsmetod för Fiber till hemmet-installationer och där är 
vår miljövänliga teknik idealisk. Men även i tättbebyggda områden 
fungerar metoden utmärkt eftersom den ger stora kostnadsbespa-
ringar i jämförelse med traditionell schaktning.

Att fräsa ett spår i en trottoar eller gata och lägga ner 
kanalisationsrör kan tyckas trivialt, men DellCrons MTT-metod är 
mer än så. Det är en helt igenom industrialiserad process, från att 
detektera befintliga kablar och rör i marken till att automatiskt 
dokumentera den nya infrastrukturen genom GPS-positionering.

  – I stora nätprojekt finns det några väsentliga kompetensom-
råden som inte får nonchaleras. Speciellt när man introducerar en 
ny indu- strialiserad förläggningsmetod, säger Hasse Hultman. Dels 
måste nätet planeras efter den materiel och de installationsme-
toder som finns att tillgå. Dels måste produktionsplanering göras 
för att få en rationell installationsprocess. Anläggningen planeras 
så att sågutrustningen används effektivt längs de sträckor som 
skall sågas och övriga installationsmoment anpas- sas efter det.

  – Tunn och dålig asfalt kan också vara ett bekymmer på 
grund av sågutrustningens marktryck, fortsätter Hasse Hultman. 
För de få meter man bedömer att asfalten kan vara av sämre 
kvalitet, löses detta enklast genom att lägga ut markplåtar.

Så här fungerar MTT-metoden
Första momentet består av att såga ett spår genom ytskiktet 
av asfalt eller betong och ned i underliggande bärlager. I nuva-
rande utförande är spåret cirka 20 mm brett och 38 cm djupt. 
Samtidigt som spåret sågas installeras ett antal kanalisationsrör 
för fiberkabel samt söktråd. Den senare används för framtida 

detektering av fiberkabelstråket. Produktionskapaciteten i 
nuvarande version är ca 60-90 meter per timme, beroende på 
yttre förhållanden. Ambitionen är att produktionskapaciteten 
kan förbättras väsentligt till kommande releaser. I den näst 
intill dammfria och miljövänliga processen samlas sågmate-
rialet automatiskt upp, och hamnar i en stor utbytbar säck på 
ekipagets front.

Man kan arbeta även genom större vägkorsningar utan 
nämnvärda hinder i trafiken. Det frästa spåret kan korsas utan 
att orsaka skador på vare sig fordon eller kanalisationsrör, och 
trafiken kan omedelbart släppas fram.

Fastighetsanslutningar görs antingen med en handsåg 
eller, vid längre avgreningar från huvudspåret, med en mindre 
vägsåg efter det att huvudspåret sågats.

Återställningsprocessen görs i två moment. Först återfylls  
spåret med ett beprövat  och godkänt  material. Materialet  är 
lättflytande vid installationen och rinner ned och fyller ut varje 
hålighet. Efter någon dag härdar mate- rialet och blir hårt och 
formstabilt, dock inte hårdare än att det går att gräva i det 
med en vanlig spade om så skulle behövas.

För att vatten inte ska kunna tränga ned i vägkroppen 
fylls slutligen sågspårets översta 4-5 cm med en försegling. 
Spåret fylls först med varm polymerblandad bitumen, därefter 
sprutas bitumen samtidigt med grus, kornstorleken 2 - 4 mm. 

Text: Jeannette Waax



Kolbullar och kanoner 
när OilQuick fyllde 60
Den familjeägda till-
verkaren av hydrauliska 
snabbkopplingsystem 
OilQuick AB är ett vibre-
rande företag som har firat 
60-årsjubileum i sommar.
I ett featurereportage om hydrauliska snabbkopplingar 
i PDi 2-2012 jämförde vi prestandan i olika system som 
kan göra de dagliga verktygsbytena mycket smidigare 
för entreprenörer. De som har behov av att ständigt byta 
verktyg utan att lämna hytten vinner stora fördelar men 
att använda OilQuick-systemet.

Förbli konkurrenskraftig 
med snabba verktygsbyten

Entreprenörer som arbetar med rivning och återvin-
ning är två bra exempel på verksamheter som behöver 
OilQuick-system till sina maskiner för att öka konkurrens-
kraften. Med den snabba utvecklingen av rivnings- och 
återvinningsindustrin idag så är snabba byten av verktyg 
en nödvändighet för att ligga i topp. Med ett OilQuick-
system är det smidigt att alltid byta till rätt verktyg för 
olika applikationer, eftersom verktygsbytet aldrig hindrar 
arbetsrytmen. OilQuick-systemet har en sluten krets. 
Och det innebär att ingen olja kan läcka vilket ger en 

miljövänlig drift.

60 år i branschen
OilQuick ligger i Hudiksvall. Och i juni i år samlade före-

Förre OilQuick-VD:n Åke Sonerud arbetar för 
närvarande med affärsutveckling. Han är son till 
grundaren, John Sonerud, och har följt bolaget aktivt 
under större delen av företagets 60-åriga historia.

I januari 2012 tog Henrik Sonerud över som VD för 
familjeföretaget, den tredje generationen Sonerud.

OilQuicks snabbkopplingsystem används idag av 
rivning- och återvinningentreprenörer över hela 
världen och behöver inte någon närmare presenta-
tion. Montering av OilQuick snabbkoppling.

taget ett stort antal av sina skandinaviska och internatio-
nella kunder och affärspartners för att fira 60-årsjubileum. 
OilQuick nya kontor och fabrik ligger fint placerade med 
utsikt över staden och Östersjön. Anläggningarna bygg-
des för ett par år sedan med öppna och ljusa kontor och 
“state-of-the-art”-produktion och teststationer. Det finns 
också gott om kapacitet och utrymme för att expandera 
i framtiden. Företaget har ett stort lager av kompletta 
snabbkopplingssystem och reservdelar. 

“När en kund behöver ett av våra system eller 
reservdelar vill han ha det direkt ytan att behöva vänta. 
Det är därför  produkterna ska finnas klara på hyllan för 
leverans här i Hudiksvall. Vi är lika snabba att arbeta 
med som våra snabbkopplingssystem”, säger OilQuicks 
VD Henrik Sonerud.

Kanonsalut
Jubileumsfirandet började med lunch - en lokal maträtt 
som kallas “kolbulle”. Det är en tjock pannkaka som inne-
håller bitar av rökt fläsk och som tillagas i en panna över 
träkolseld. Kolbulle äts med sylt av olika sorters vilda bär.

Evenemanget fortsatte sedan med en rundtur i 
OilQuicks lokaler, inklusive monteringsanläggningen, 
testlaboratoriet, kvalitetskontrollen, lager och kontor. Förre 
VD:n för OilQuick, Åke Sonerud, presenterade företagets 
historia och visade även lite av framtidsplanerna. Senare 
blev det också tillfälle att demonstrera OilQuicks olika 
snabbkopplingssystem följt av en jubileumsceremoni med 
rejäl kanonsalut som avfyrades med två kanoner från 14:e 
århundradet. Festligheterna avslutades med provsmakning 
av Oil Quick eget lageröl, följt av middag och underhåll-
ning med det välkända bandet Östen Med Resten.

Snabb tillväxt senaste decenniet
De flesta rivningsentreprenörer i Europa känner idag till 
OilQuicks snabbkopplingssystem. Och företaget har tagit 
marknadsandelar under de senaste tio åren. Verksamheten 
startade med bara sex anställda, men har sedan dess vuxit 
kraftigt och idag har företaget ett 30-tal anställda. OilQuick 
har också fördubblat sin omsättning tiofaldiga gånger under 
samma period och 2011 omsatte man cirka 14 miljoner 
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Kolbullar och kanoner 
när OilQuick fyllde 60 Tillagning av den berömda kolbullen som ser ut som 

en tjockpannkaka.

Avdelningen för kvalitetskontroll.

Lagret av färdiga snabbkopplingsystem och re-
servdelar.

Framsidan av OilQuick lokaler.

Bandet Östen Med Resten var populärt och spred en hel det gammal god svensk folkmusik blandat med en 
hel del humor.

Bild från en av de guidade turerna i fabriken.
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euros. Cirka 80 procent av produktionen exporteras till 
Tyskland och Schweiz och även Norden är en mycket stark 
marknad. Företaget växer också kraftigt i Japan, Australien, 

England och Frankrike. Det finns för närvarande cirka 10 000 
OilQuick-system  på arbetsplatser runt om i världen. 

www.oilquick.se



I Stockholm hos Maskinfirma Bo Lamm hölls 
den 15 juni den ena av totalt sju nordiska kvali-
ficeringstävlingar som avslutas med en nordisk 
final på Demcon-mässan den 6-7e september 
i Upplands Väsby. Europamästerskapen går av 
stapeln på Baumamässan 2013.

Tät kvaltävling i Cutting Pro Competition
Tävlingsvärdarna

Bo Lamm och Sverker Håkansson på Maskin-
firma Bo Lamm säljer och hyr ut håltagningsut-
rustning från bland annat Tyrolit och Husqvarna, 
samt evakueringsfläktar och luftfiltrering från 
ByggVärmeMaskiner. De stod som värdar 

under tävlingsdagen i sina lokaler i hjärtat 
av Stockholm på Karlbergsvägen 98. Vädret 
var perfekt för utomhustävlingen, 17 grader 
och lätt molnighet. Det hindrade förstås inte 
deltagarna att svettas ordentligt ändå, fast det 
berodde då inte på solen i första hand.

Väggsågningsmomentet
Det ena av två tävlingsmoment var att med Ty-
rolits nya fjärrstyrda väggsåg WSE1217P såga 
i ett betongblock på 20 cm x 150 cm med 
16 mm tjock armering med en 800 mm TGD 
klinga. Här gällde det att kombinera sågdjup 
och matning i förhållande till både armeringens 

I förgrunden, längst till vänster nytill-
trädd  försäljningschef för Tyrolit Bygg 
Norden, Stig –Olof Lundin och han kol-
legor med veteranen Sonny Pettersson 
två från höger. I bakgrunden några av 
de som tävlar om finalplatserna till 
Nordiska Mästerskapen på Demcon  
där vinnaren sen tävlar i den Euro-
peiska finalen på Bauma 2013. Övriga 
deltävlingar har hållits i  Oslo, Skan-
derborg (Danmark), Malmö, Göteborg 
och Helsingfors.

Värdar för kvalet var Bo Lamm och 
Sverker Håkansson på Maskinfirma 
Bo Lamm AB.
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Skatteverkets lokaler i Solna håller just nu på 
att renoveras. 

“Vi tar bort golvplan och bjälklag på inner-
gården så att det blir helt öppet. Huset är känsligt 
för vibrationer  eftersom Skatteverket  har sina 
datorcentraler under huset. Det var därför vi 
valde att arbeta med Husqvarnas  robotsax för 
första gången”, säger Pentti Karhunen på Pentka 
Demolition som står för rivningen.

Omfattande arbete
Hela kvarteret Nöten i Solna, där Skatteverket är 

en av hyresgästerna, genomgår en omfattande 
renovering och modernisering. Skatteverket 
kommer hyra 44 000 kvadratmeter i de nya 
moderna och miljövänliga lokalerna. Pentti Kar-
hunen och hans son Toni Karhunen på Pentka 
Demolition utför tung rivning i huset, i samarbete 
med företaget Contender Demolering, som 
gör all håltagning.

Vibrationsfritt
“Utmaningen  var hur vi skulle klara 
rivningen utan att bila, detta för att 
undvika för mycket vibrationer. 
Det finns vibrationsmätare i hela 
huset som håller oss uppdaterade 
på hur det går. Dessutom är det 
kontorslokaler runtomkring bygget 
som vi måste ta hänsyn till”, säger 
Pentti Karhunen.

Fjärrstyrda rivningsrobotar blir allt 
populärare inom rivningsbranschen. För 
arbetet i Solna använder Pentka Demoli-
tion Husqvarnas demoleringsrobot  DXR 
250 med robotsaxen DCR 300. 

Husqvarnas robotsax 
renoverar åt Skatteverket

Kraftfull sax
“Vi behövde  en lite större maskin för jobbet 

och en stark robotsax, därför landade valet 
på Husqvarna. Robotsaxen pressar 45 
ton och är starkast i sin klass. Trots det är 
maskinen ganska lätt, vilket gör den väldigt 
användarvänlig. Betongen är armerad 
och därmed extra hård så där kommer 
robotsaxen till bra användning, den gör att 

arbetet både går snabbare och smidigare”, 
säger Pentti Karhunen.

www.husqvarnacp.se



Multiverktyg. Med utbytbara käftar.
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www.amas.se
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och betongens beskaffenhet, för att bäst kunna 
utnyttja maskinen till att få så kort kaptid som 
möjligt. Tobias Karlsson från SHC visade hög 
klass i konsten att kapa i armerad betong. 

Borrningsmomentet
I det andra tävlingsmomentet borrades det hål 
i en 20 cm tjock betongskiva.  I momentet 
ingick det att fixera stativet, montera på dri-
venheten samt själva borren – allt på ett säkert 
sätt. De som höll fast borren med handen och 
körde med drivenheten för att skruva fast bor-
ren fick tidstillägg som straff.

Lars Peder “L-P” Lindstöm från MBB 
hanterade borren på ett bra sätt. Ett bra stalltips 
kom från LP – “Använd bara lagom mycket 
vatten, det borrkax som bildas åker med bor-
ren och hjälper till att snabbare ta upp hålet”. 
Taktisk som han är berättade han det först efter 
det  att tävlingarna avslutats.

Vinnarna
De två som gick vidare till finalen på Demcon 
mässan var Chris Lindström med den samman-
lagda tiden från kapningen och borrningen på 
5,42 minuter och Magnus Johansson med den 
sammanlagda tiden av 6,01 minuter.  Totalt 
deltog  13 proffs från nio tävlande företag. 
Skillnaden mellan tvåan och trean var hårfin. 
Två sekunder!!

De svenska proffsen håller hög klass. Vi 
hoppas naturligtvis att den slutliga segraren på 
Demcon och Bauma visar att det är de svenska 

De övriga tävlande följer med skräckblandad förtjusning de respektive tävlandes 
med- och motgångar i momenten. Det gick inte alltid helt smärtfritt och hände 
titt som tätt att klingan körde fast.

musklerna som fortfarande regerar.
Text & foto: Roger Olsson
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Ren, Luft och Lamm!
I Stockholm är Maskinfirma Bo Lamm AB ett begrepp bland fram-
förallt håltagare, rivare och sanerare. Mitt i stan huserar Bosse 
Lamm och hans kollega Sverre Håkansson. Närmare bestämt på 
Karlbergsvägen 68. Här kan entreprenörer få sin fristad för en stund.

Satsar på håltagarna
Maskinfirma Bo Lamm AB är Stockholms, kanske hela Sveriges, 
enda renodlade maskinuthyrare med specialinriktningen rivning, 
håltagning och sanering. Det produktområde som dominerar mest 
är dock håltagning och här finns allt för den professionelle hålta-
garen såsom borrsystem, golv- och väggsågar, handhållna kapar, 
stofthanterare, våtsugar och mycket mera. Dessutom tillhandahåller 
man ett brett sortiment av diamantverktyg från Tyrolit. Man har 
även egen tillverkning av borr och stommarna kommer från Assars 
Mekaniska. Man levererar borr i alla dimensioner från en dag till 
en annan. I sortimentet finns en rad olika varumärken men det är 
främst Tyrolit, Husqvarna och Ronda som dominerar.

“Jag trivs som fisken i vattnet här med nära till allt och inte 
minst kunderna som jobbar i City”, säger Bosse Lamm. 

“Vårt motto är att alltid kunna hjälpa våra kunder och dom 
vet att vi finns här för dom. Idag har vi 1000 kontokunder och 
antalet växer stadigt”, säger Bosse.

Bosse startade firman 2001 och tog över PSBs gamla lokaler. 
Men både Bosse och Sverre är kända figurer i håltagarsvängen. 
Bosse jobbade på dåvarande Dimas mellan åren 1986-1998 och 
därefter arbetade han för PSB mellan 1998 och 2000. Både kan 
branschen som sin egen ficka. Tilläggas bör att naturligtvis finns 
de flesta kunderna i Stockholm men företaget jobbar över hela 
Mälardalen.

Ny återförsäljare för Heylo
När PD besöker håller man på att förbereda för kvaltävling i Tyrolits 
Cutting Pro Competition som man brukar hålla på parkeringen 
framför butiken. Samtidigt besöker Roger Olsson från företaget 
Bygg Värme Maskiner, BVM. Roger och Bosse berättar att Maskin-
firma Bo Lamm är numera återförsäljare för byggfläktarna Heylo 
som säljs av BVM i Sverige sedan några år tillbaka. Heylo är effekt-
starka och högkvalitativa produkter som tillverkas i Achim, Tyskland. 
Produktsortimentet är stort och omfattar portabla och stötsäkra 
fläktar för torkning och för att hantera damm på arbetsplatsen.

Roger Olsson vet precis vilka produkter som kommer att 
passa entreprenörer som jobbar i dammiga miljöer där man 

behöver filtrera bort dammpartiklarna eller helt enkelt 
leda bort dom utomhus.

“Det ultimata systemet som jag ser det är Heylo 
Powervent 8000 och Heylo Vortex 3000 två utmärkta 
produkter i olika storlekar. Dom är kraftfulla fläktar 
för transport av luft långa sträckor och uttorkning”, 

säger Roger.
Båda produkterna är så kallade transportfläktar 

med en kraftig luftrörelse smidigt transportera bort dam-
mig luft eller transporterar in frisk luft via luftslangar. Fläktarna 

har anslutning för luftslang på bägge sidor och flera fläktar kan 
bilda en lång luftkanal.

Båda modellerna kan dessutom förses med dammsäckar där 
dammet samlas upp.

Heylo Powervent 8000 klara att transportera en luftmängd 
på 7560 m3/h och har ett fläkttryck på 600 Pa. Vortex 3000 har 
en kapacitet på 2700 m3/h och ett fläkttryck på 550 Pa. Fläktarna 
väger endast 17 respektive 15 kg och drivs med 230V/50Hz. Stora 

Nu kan alla entrepre-
nörer i Stockholm fylla 
på med ren luft hos 
Lamm på Karlbergsvä-
gen. Sedan försomma-
ren är Maskinfirma Bo 
Lamm återförsäljare 
BVMs produktsorti-
ment från Heylo.

Ovan två veteraner i håltagningsbranschen, från vänster Bo 
Lamm och Sverker “Sverre” Håkansson. Bilden till vänster, 
en “close up” på Bosse Lamm, en man branschen får tacka!
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Ren, Luft och Lamm!
fläktar behöver ofta 3-fas men inte Heylo. Bullernivån ligger endast 
på 85 respektive 83 dB. 

Effektivt undertryckssystem från Heylo
En annan intressant produkt från Heylo som Roger Olsson visar 
är undertryckssystemet Drieaz från Heylo. Med en kombination av 
tätningskonsollen Heylo DCD 2.0 och luftfiltret Heylo FT 500 kan 
entreprenören snabbt och smidigt skapa ett undertryck i ett rum. 
Med hjälp av Drieaz leds det farliga dammet bort så att luften 
inne i rummet blir klar och behagliga att arbeta i. En dörröppning 
tätas med hjälp av den specialkonstruerade plastkonsollen med 
hål i överkanten. Här anslut en slang som går vidare till luftfiltret.

“En snabb och effektiv lösning vid exempelvis badrumsre-
noveringar. Paketet kostar bara 17000 kr exkl. moms. En billig 
livförsäkring”, säger Roger. 

Andra fördelar som Roger framhåller då han presenterar produk-
terna för Bosse och Sverre är att Heylos produkter är kompakta och 
lätta och därmed smidiga att ha med sig på arbetsplatsen. Dessutom 
är de tillverkade i PVC-plast och är mycket stryktåliga.

“Våra kunder jobbar för det mesta i dammiga miljöer med 
dåliga luftförhållanden. Vi predikar så ofta vi kan att de måste tänka 
på sina andningsorgan som inte pallar hur mycket damm som helst. 
Dessutom slarvas det med munskydd en hel del. Men det handlar 
inte enbart om att inte dra in damm i lungorna utan även att sikten 
skall vara bra för att eliminera skador och annat”, säger Bosse Lamm.

Vad gäller Heylos produkter så kan de beskådas och testas 

Med hjälp av den här maskinen tillverkar Maskinfirma Bo Lamm sina egna borr precis som 
kunderna vill ha dom och dessutom snabbt som blixten.

Ovan BVMs representant i Stockholm, Roger Olsson, intill det smarta 
undertryckssystemet Drieaz från Heylo.

Roger Olsson från BVM radar upp några 
av produkterna i Heylos sortiment vid 
entrén till Maskinfirma Bo Lamm AB. 
Från vänster Sverre och Bosse från 
maskinfirman och Roger från BVM.

effektiva

gh-serien
62 - 11 000 kg

Tillverkaren med ett

världsomspännande rykte
för sin höga kvalitet och prestanda

- Gasaccumulator

- Konstant kraft per slag

- Snabbt, enkelt byte av spett

- Ljuddämpade

-Automatsmörjningr från vikt
1,3 ton och större som tillval www.semab.org - info@semab.org

Chrille 070-693 24 90 - Ronnie 070-693 24 80

i BVMs monter på branschmässan DEMCON den 6-7 september 
på InfraCity i Upplands Väsby norr om Stockholm. BVMs monter 
är nummer 19. 

www.bvm.se



Luften gick aldrig ur
SILA, frisk luft tankad i de jämtländska skogarna runt orten Gällö. På 
platsen vilar och lever fortsatt en tradition att utveckla smidiga och 
kapacitetsstarka luftrenare. Den som varit med ett tag i branschen 
vet att det var här en gång Erik Lundin utvecklade och tillverkade 
sina luftrenare, stofthanterare, cykloner med produktnamn som 
exempelvis Aermin som samlades i bolaget Ermator. Erik har gått ur 
tiden för några år sedan men traditionen lever kvar inom familjen 
Lundin, idag mer än någonsin.

    

Tillbaka till ursprunget
Mats Lundin, son till Erik, fick möjlighet att under flera 
år arbeta sida vid sida med sin far i familjeverksamheten 
och dessutom har han växt upp med stofthanterings-
utrustning under hela sitt liv. Andra nyckelpersoner på 
den tiden var Andreas Lundin och Ralf Nilsson. Några år 
efter Eriks död såldes bolaget Ermator till Pullman Scan-
dinavia som senare namnändras till Pullman Ermator AB. 
Men så att säga, “luften gick aldrig ur”. De tre herrarna 
Mats, Andreas och Ralf gjorde under några år helt andra 
saker. Ralf jobbade som konstruktör på ett annat bolag i 
regionen, Andreas vidareutbildade sig på Berghs School 
of Communication i Stockholm och startade reklambyrå 
och Mats infriade en dröm sedan 16-årsåldern att bygga 
en inspelningsstudio, musiker som han är.

    “På något vis kom vi hela tiden tillbaka till vårt ursprung och 
idéerna låg och puttrade tills det helt enkelt inte gick att stoppa dom 
längre. Av olika anledningar öppnade det sig möjligheter vilket gjorde 
det enklare att ta beslutet att starta upp igen”, säger Mats Lundin.

    Mats tillägger att man dessutom upprepade gånger från olika 

håll fick förfrågningar om man inte skulle sätta igång igen. Sagt och 
gjort så bildades SILA AB. 

    

“Tänka utanför Boxen”
Andreas berättar att när man nu bestämde sig för att starta upp var 
det främst luftrenare man inriktade sig på och så kommer det nog 
vara ett tag framöver.

“Men nu såsom förr på Eriks tid är det viktigt att inte tänka som 
alla andra tillverkare. Man måste tänka utanför 
“boxen” så att säga. Komma med något helt 
nytt”, säger Andreas.

“Fokus i vår verksamhet ligger på använ-
daren och hans vardag”, inflikar Ralf. “Våra 
produkter ska vara effektiva, säkra och smidiga 
att arbeta med”, tillägger han.

SILA har idag bara varit verksamt i några 
månader. Utvecklingsarbetet har dock pågått 
en ganska lång tid men det är först i år man 
på allvar börjat marknadsföra sig. De första 
produkterna man släpper på marknaden är två 
luftrenare Sila 1000A och Sila 2000A. Man vill 
inte gå in på några detaljer i konstruktionen 
men några viktiga egenskaper som man 

nämner är designen, säkerhet och kapaciteten.
“Våra två luftrenare har gjorts lätta att bära och inte så djupa. 

Meningen är att hantverkare lätt ska kunna bära med sig luftrenaren, 
nästan som en portfölj”, säger Andreas.

Den andra egenskapen handlar om att Silas produkter är en 
garanti för att användaren får ut mesta möjliga kapacitet, alltid.

“Den viktigaste aspekten hos våra luftrenare är dock säkerheten. 
Därför har vi exempelvis inga excenterlås eller snäppfästen på våra 
produkter. En detalj som markant ökar säkerheten för användaren. 
Det spelar nämligen ingen roll hur effektivt ett HEPA H13-filter är om 
det sitter placerat i en konstruktion som har svagheter. Därför skruvar 
vi fast våra filter och eftersom filtren är fastskruvade minimerar vi 
risken för att kvarts- och asbestpartiklar ska kontaminera den rena 
sidan. Excenterlås har en tendens till att glida upp vid transport. Eller 
gå sönder om de får en smäll”, säger Ralf.

    

Specialisterna på 
stofthanteringsut-
rustning från Gällö är 
tillbaka. Det vill säga 
familjen Lundin. Nu 
ska det jämtländska 
luftbehandlingstän-
kandet återigen för-
bättra luften ute på 
byggarbetsplatserna 
i Skandinavien. Den 
här gången genom nya 
tillverkaren Sila AB

Från höger SILA 
1000A och SILA 

2000A

Båda modellerna är försedda med 
extra eluttag.

Enkel transport.
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Luften gick aldrig ur
Produkterna

Den minsta luftrenare, SILA 1000A, har ett flöde på 1000 kubik i 
timmen och mäter endast 300x514x495 mm. Den har två hastigheter 
och är försedd med ett grovfilter och ett HEPA H13. Effekten är 185W 
och produkten väger endast 15 kg samt är stapelbar. Sila 1000A 
är utmärkt för användning i mindre utrymmen som exempelvis vid 
badrumsrenoveringar som alltid dammar gigantsikt mycket.

Storebror SILA 2000A har kapacitet att rena de större ytorna 
som vid bilningsarbeten eller golvslipning. Flödet ligger på 2000 
kubik per timme och effekten på 455 W. Försedd med grovfilter och 
HEPA H13 renar den 99,95 % av de farligaste dammpartiklarna. 
Vikten är 25 kg och produkten mäter 350x720x697 mm. Produkten 
har steglös hastighet. Båda modellerna är försedda med extra ef-
fektuttag på max 1500 W. Dessutom är de försedda med en filtervakt 
som varnar när filtren måste bytas. Andra smarta egenskaper på SILA 
2000A är att den är försedd med riktiga hjul i bakkant och en båge 
med höj och sänkbart handtag. Bågen gör transporten av luftrenaren 
smidigare. Hjul och handtag gör modellen enkel att flytta runt. Båda 
modellerna kan förses med en evakueringslang som extra tillbehör.

Ett annat intressant tillbehör som nu är på väg ut på marknaden 
är tillbehöret SILA Saneringsram. Ett system för att inkapsla ett rum 
för att skapa ett undertryck och effektivt driva ut dammet var något 
som utvecklades redan på Eriks tid. Men SILA har förfinat tänkandet 
genom att utveckla en magnetförsedd ram som sätts fast på luft-
renaren. När en dörröppning i exempelvis ett badrum täckts med 
plast för man luftrenaren mot plasten och på motsatta sidan sätter 
man saneringsramen mot luftrenaren med plasten emellan. Därefter 
är det bara att skära bort plasten innanför ramen. Snabbt, tätt och 
effektivt. Ramen finns till båda luftrenarmodellerna.

    

Marknaden
SILA är nu i full produktion sedan en tid tillbaka och ett antal pro-
dukter är redan ute i användning hos kund.

“Vi har redan fått fantastiskt fina omdömen om våra produkter 
vilket vi är väldigt glada för. Vi känner oss väldigt stimulerade att få ut 
så många produkter som möjligt på marknaden”, säger Mats Lundin.

Till en början satsar man på de svenska och norska mark-
naderna. I Norge säljer företaget Norman Olsen luftrenarna, en 
återförsäljare som känner familjetraditionen Lundin mycket väl.

“Först vill vi bli starka på hemmamarknaden Skandinavien 
som blir vår plattform men vi räknar med att börja undersöka 
möjligheterna för export till Tyskland redan under nästa år. Inget 
stoppar oss. Vi vill få ut våra produkter på flera marknader i Europa 
och naturligtvis är USA en intressant marknad för oss på sikt. Men 
just nu tar vi ett steg i taget”, säger Andreas.

“De kundgrupper vi riktar in oss på främst är rivare, håltagare, 
sanerare, golvslipare, traditionella hantverkare och förstås uthyr-
ningsbranschen”, inflikar Mats.

Vad gäller produktsor-
timentet så inriktar man sig 
först och främst på luftrenare 
och man jobbar en hel del 
med att utöka tillbehörs-
sortimentet.

Det de tre företagarna 
är rörande eniga om är att 
i allt arbete med produk-
terna sätta användaren och 
säkerheten i fokus. Dom 
understryker också att alla 

produkter som kommer från SILA är konstruerade och tillverkade i 
Sverige och kommer så att förbli.

“Alla komponenter är närproducerade. Vi vill ha nära till 
våra samarbetspartners vilket gör fotarbetet effektivt. Något som 
definitivt kommer slutkunden till nytta”, avslutar Mats Lundin. Den 
som vill testa och känna på Silas produkter är välkomna att besöka 
företaget på DEMCON 2012 i InfraCity den 6-7 september. Sila har 
monternummer 33B.

www.silaproducts.com

Hjärnorna bakom SILA, från vänster Ralf Nilsson, Mats Lundin och Andreas Lundin.

Stapelbara. Hjul och störtbåge.Smidig transport.
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Verktyg till ert rivningsprojekt!Verktyg till ert rivningsprojekt!

Hackspett
8 storl. från 700 kg till 8 tonBärmaskin: 7-100 ton

NYHET!
LaBounty MSD - skrotsax

11 storlekar, Vikt: 230 kg-19680 kg

Bärmaskin: Robot - 125 ton

Produktinformation: 
www.ipegbg.com

Tel  0303-79 94 24
Fax 0303-79 94 25
post@ipegbg.com

Norge 
+47 98 866 106

Vattenkanon

för dammbekämpning

V12 12,5 kw, V7 6,5 kw



Det är ingen lätt uppgift att 
vara mässarrangör med 
en kritikerkår på närmare 
30000 personer och företag. 
Det har mässan Maskinexpo 
dess arrangörer fått erfara i 
år.
Maskinexpo som är Nordens största maskinmässa tvingades 
som bekant att lämna mässområdet på Barkarby flygplats 
förra året på grund av att Järfälla kommun beslutat att bygga 
bostäder på området. Arrangören av Maskinexpo förvärvade 
då ett landområde norr om Arlanda och samlade sin verksam-
het i bolaget STOXA. Premiären för första arrangemanget 
ägde rum den 24-26 maj i år.

Stora förväntningar
Förväntningarna var gigantiska bland utställare, besökare 
och säkerligen arrangörerna själva. Utställarantalet landade 
på 545 som är en fantastisk siffra om än inte lika hög 
som 2011. Efter att de tre mässdagarna genomförts var 
omdömena minst sagt blandade och viss del får nog skyllas 
på de höga förväntningarna och att man hela tiden jämför 
med det gamla mässområdet på Barkarby. Rent generellt är 
branschen lite avslagen just nu. Det är lågkonjunktur och den 
traditionella aktivitetsökningen under andra kvartalet inföll 
inte i den omfattning man hoppats på. Det var först i juni 
månad det började lossna lite. Mängden nya produkter från 
våra tillverkare och leverantörer ligger på en ganska modest 
nivå i år med vissa undantag. Tillverkarna har dessutom lite 
olika taktik när det gäller lansering av nya produkter. Med 
den tyska mässan Bauma nära inpå knutarna väljer man 
antingen att hålla igen en aning och släppa nyheterna innan 
eller på Bauma. Andra börjar redan nu att lansera nyheter då 
det dröjer ett tag innan de når marknaden. Ett bra exempel 
på detta är Caterpillar som under året släpper omkring 70 
nya produkter. 

Strålande väder på stort mässområde 
Men nu till själva mässan som också var en ganska stor nyhet 
i sig genom det faktum att den arrangerades på nya området 
STOXA som ligger tio minuter norr om Arlanda. De tre mäss-
dagarna bjöd på strålande sol rakt igenom. Mässan ligger i 
ett vackert, grönt och omväxlande område bland annat tack 
vare att det är en före detta golfbana. Inte bara perfekt för en 
maskinmässa utan även för picknick i det gröna. Trots perfekt 
väder och trevliga och rymliga ytor var utställarnas omdömen 
ganska blandade. De 26475 registrerade besökarna får trots 
en minskning med cirka 6000 personer bedömas som en 
helt godkänd siffra. Ingen annan maskinmässa i Norden drar 
det besökarantalet och trots allt så befinner sig Sverige i en 
lågkonjunktur drabbat av flera europeiska nationer som står 
närmast på ruinens brant.

Trots att mässområdet är utomordentligt trevligt och 

omväxlande så framhöll många utställare ett antal svagheter 
som de anser bör rättas till inför 2013. Man tyckte bland 
annat att området var alldeles för utspritt, kort sagt blev 
det för långt att gå igenom hela mässan. På förmiddagarna 
trängdes besökarna i de första delarna på mässan medan 
det näst intill var folktomt i de bortre delarna. En orsak var 
att man bara hade en entré. På Barkarby hade mässan tre 
ingångar runt området vilket spred ut besökarna på ett 
mera effektivt sätt. En ingång innebar också ett problem 
för in- och uttransport av produkter till mässan innan den 
började. Lastbilskön blev lång och väntetiderna ännu längre. 
Persontågen var dock en lysande idé som utnyttjades flitigt 
av besökarna för att ta sig till de bortre delarna av mässan. 
En annan sak som det gnälldes en del över både bland ut-
ställare och besökare var dels utbudet på mat och de höga 
priserna. Årets Maskinexpo var också en alkoholfri mässa 
vilket definitivt var ett sunt beslut då maskiner och alkohol 
inte hör ihop även om många tycker att en öl eller två kan 
vara en stämningshöjare i en maskinförhandling. En annan 
nyhet på mässan som utsatts för kanske den största kritiken 
var det faktum att entrépriset gått upp samt att utställarna 
betalar för de kunder man bjuder in. Resultatet innebar 
troligen att färre inbjudningsbiljetter skickades ut detta år. 

Blandade omdömen om 
Maskinexpos premiär på STOXA
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Till höger Carina Tegelberg som informerar pressen 
om Maskinexpo 2012 och anläggningen STOXA.



Andra synpunkter var att marken på mässan fortfarande var 
för mjuk för tunga transporter och vad skulle ha hänt om 
det hade ösregnat. Andra tyckte att matutbudet var väldigt 
begränsat och att priserna var hutlösa. 

Stora utvecklingsmöjligheter
Men totalt sett har STOXA potential att bli lika bra och bättre 
än Barkarby. Det som inte var bra i år kan rättas till och det 
faktum att arrangörerna faktiskt äger anläggningen gör att 
de ostört kan utveckla området i oändlighet. På Barkarby 
fanns inte de möjligheterna alls. Branschen måste också 
ge STOXA en chans. Det är omöjligt att tänka på allt till 
första gången utan man lära sig av misstagen och genom 
att lyssna på kritiken. Efter flera decennier på Täby Galopp 
och ett antal år på Barkarby är det svårt att börja plöja 
fåran på nytt. Det nya området är utmärkt men behöver 
en del finputsning trots att arrangören med säkerhet plöjt 
ner åtskilliga miljoner i det här projektet för att inte nämna 
själva förvärvet av anläggningen. Man har också på kort 
tid lyckats sätta STOXA och Maskinexpo på kartan genom 
intensiv marknadsföring i press, radio och TV. Vi har inte sett 
den typen av marknadsföringskampanjen från någon annan 
bygg- eller maskinmässa. Området passar, som sagt, utmärkt 
för en maskinmässa och placeringen nära Arlanda och 
ganska nära allmänna kommunikationsmedel har potential 
att förbättras. Busstransporterna till och från mässan fick en 
del kritik att det tog lång tid vilket även gällde den övriga 
trafiken då bilköerna var mycket långa stundtals.

För Professionell Demolering fanns det en stor mängd 
företag och produkter att sätta tänderna i. Nyhetsutbudet 
kanske inte var enormt men det fanns ändå väldigt mycket 
att bevaka. Det visades ett något större utbud av produkter 
och anläggningar för återvinning är vanligt. 

Så stort att det var svårt att hinna med att besöka 
och prata med alla de företag som visade produkter som 
lämpar sig att hyra ut via landets många maskinuthyrare. 
På olika platser i tidningen hittar du korta releaser om de 
olika nyheterna. Nästa Maskinexpo arrangeras den 23-35 
maj, 2013 på STOXA.

www.maskinexpo.se
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• RIVNING

• SANERING

• MARKSANERING

• BoRRNING

• HÅLTAGNING

inom hela Sverige!

www.globax.se

Globax_190x130mm_v02.indd   1 8/17/2012   9:52:45 AM

Marknadsledare i Skandinavien!
–  över 300 sålda sedan lanseringen 2006

MOBILE CRUSHING AND SCREENING EQUIPMENT

Hantverksvägen 8 • 746 40 BÅLSTA • Tel • Fax
post@fredheim-maskin.se . www.fredheim-maskin.se

0171-501 56 0171-501 57
E-mail:

Kontakta:
Håkan Björk tel hakan@fredheim-maskin.se
Magnus von Dahn tel magnus@fredheim-maskin.se

070-527 44 16
070-257 49 80

,
,

– Krossar och sorterar alla förekommande massor. Se mer på www.fredheim-maskin.se

Vi kanskräddarsyen lönsamanläggningför dig!

NOVUMNOVUM

 
7,7 m3 matare
1,2 m bredd huvudtransportör
1,8 m bred sikt
Inga stödben
Lastkännande hydraulik EXPLORER

Vi kan

skräddarsy

en lönsam

anläggning

för dig!

Monter 301
Välkommen!

Hantverksvägen 8 • 746 40 BÅLSTA • Tel 0171-501 56 • Fax 0171-501 57
E-mail: post@fredheim-maskin.se • www.fredheim-maskin.se
Kontakta:
Håkan Björk: tel 070-527 44 16, hakan@fredheim-maskin.se
Thomas Boklund: tel 070-333 85 05, boklund@fredheim-maskin.se
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Ny hydraulhammare i 
mellanklassen
Sandviks serie av hydraulhammare har fått en ny 
medlem, den 870 kg tunga BR1533, lämplig för 
bärare i viktklassen 10 till 20 ton. Med en slag-
frekvens på 550 till 1050 slag per minut erbjuder 
BR1533 dessutom Sandviks system Fixed Blow 
Energy som säkerställer optimal slagenergi i varje 
slag, oberoende av variationer i hydraulflödet.

Den helt nya Sandvik BR1533 har en lätt 
konstruktion, vilket ger kunderna hög produktivitet 
inom rivning, återvinning, bergtäkt och liknande 
tillämpningar. Verktygsdiametern på 105 mm ger 
optimalt slitage, god slagprestanda och hållbarhet. 
Hammaren är försedd med en säkerhetsventil 
som skydd mot för stort hydraulflöde, medan 
smörjsystemet Ramlube optimerar smörjningen 
av spettbussningen. BR1533 täcks av Sandviks 
nyligen lanserade livstidsgaranti. Funktioner och 
fördelar med BR1533 sammanfattas i följande 
lista:

•  Slankt och lätthanterligt format, men ändå med en  
 robust mantel.
• Inneboende hög tillförlitlighet och ett format som 
 ger operatören god överblick, bra för krävande  
 tillämpningar som rivning och dikning. 
•  Mantel i slitstarkt stål med utbytbar bottenplatta 
 för lång livslängd.
•  Levereras komplett med Ramlube III - en 
 integrerad smörjenhet som sitter skyddad 
 mot armeringsjärn etc. inuti hammaren och 
 ger perfekt anpassad smörjning.
•  Finns endast i ljuddämpat utförande, en fördel 
 i tillämpningar där ljudnivån är en viktig faktor.
•  Den lätta konstruktionen ger hydraulhammaren 
 ett effekt-/vikt-förhållande som är ledande i 
 klassen och som ger hög grad av produktivitet 
 i många sammanhang, som inom rivning, åter-
 vinning, gruvdrift och bergtäkter.
•  Hydraulhammaren utnyttjar CBE-principen. 
•  Säkerhetsventil skyddar hammaren mot 
 felaktig hydraulisk anslutning.
•  Hydraulslanganslutningen utgör en integrerad del 
 av hammaren. 

Timberland PRO 
lanserar ny hant-
verksbyxa
Timberland PRO vässar nu sin kollektion av 
arbetskläder med nya slitstarka hantverksbyxan 
Timberland PRO 614©, speciellt framtagen för 
den nordiska marknaden. Timberland PRO 
614© är i 35 % bomull och 65 % polyester 
med Cordura©-förstärkning på knän och benslut. 
Byxan är utrustad med flera praktiska fickor 
som bland annat tumstockficka, hammarhank, 

behövs. Mattorna viks inte, de vrids inte, och hela 
maskinen etableras för drift alternativt transport 
på mindre än en kvart.

Äkta snål eldrift
Även Ls 903 har redan från start framtidens 
drivsätt – eldrift. Maskinen kan utrustas med die-
selgenerator men kan också kopplas in på extern 
ström eller generatorn till exempelvis en kros-
sanläggning. Samtliga motorer på maskinen är 
eldrivna vilket ger en överlägset låg driftskostnad, 
på egen generator är dieselförbrukningen 4-5 l/h

www.maskinmekano.se

mobilficka, Cordura©-förstärkta spikfickor samt 
mobilficka med rem för att enkelt kunna ta upp 
mobiltelefonen. Reflexdetaljer ger ökad säkerhet 
vid arbete under den mörka årstiden.

“Vi nordbor har kommit långt i utvecklingen 
gällande arbetskläder och vi ställer höga krav på 
stil, komfort och funktion”, berättar Jörgen Billgren, 
produktansvarig för Timberland PRO på Honeywell 
Safety Products. 

“Vi ville därför ta fram en hantverksbyxa som 
är anpassad 
efter nordiska 
preferenser, 
och byxan 
har fått hög-
sta betyg av 
de hantverk-
are som har 
testat den”, 
forsätter Jör-
gen Billgren.

Timber-
land PROs 
sortiment har 
tidigare haft 

stor fokus på skor, handskar, accessoarer och 
kläder för överkroppen, men med Timberland 
PRO 614© blir sortimentet komplett. Timberland 
PRO 614© lanseras tillsammans med en hel ny 
vinterkollektion, och finns att köpa hos Timberland 
PRO:s återförsäljare i november. Hantverksbyxan 
kostar runt 750 kr.

www.honeywellsafety.com
www.timberlandpro.eu

Multione CSF åter 
igen på Svenska 
marknaden
Multione kompakt maskiner har ett brett register 
med ett flertal olika modeller från 1 cylinder till 
4 cylinder, 12 hk – 50 hk för bensin och diesel. 
Lyftkraft i kg från 250 kg – 1700kg. Maskinerna 
har 170 olika applikationer för olika arbeten och 
entreprenader. Multione kommer att distribuera 
sina maskiner direkt från Italien genom återförsäl-
jarenätet här i Sverige. Ett centralt lager kommer 
att finnas i Sverige med och produkter, service 
och reservdelar. 

”Multione har alltid färdiga maskiner i lager 
varför vi kan ge korta leveranstider”, säger Peter 
Olsson som är anställd som försäljningschef av 
Multione, CSF Italien med kontor i Jönköping.

www.se.multione.com

Ny tredäckslastare 
från Maskin Mekano
Jönköpingsbaserade familjeföretaget Maskin 
Mekano har varit marknadsledande inom mobil 
siktning i Sverige sedan början av 2000-talet 
och verkat i branschen sedan 1950-talet. Med 
välbyggda, driftssäkra och eldrivna maskiner 
som exempelvis Ls 902 har de svenska sort-
eringsverken givit de importerade märkena en 
rejäl match. Maskin Mekanos egenutvecklade 
siktprogram STE är kända för sin förmåga att 
sikta rent med hög kapacitet.

I samband med Maskin Expo 2012 pre-
senterade Maskin Mekano ett nytt tredäckat 
sorteringsverk i 900-serien, Ls 903. Under 
utvecklingsarbetet har ytterligare vikt lagts på 
marknadens krav på driftssäkerhet och driftseko-
nomi. De senaste 10 åren har Maskin Mekano 
presenterat en ny modell varje år. Den intensiva 
innovationsprocessen har drivits i nära dialog 
med företagets kunder. De bästa lösningarna 
lever vidare och ett ständigt förbättringsarbete 
pågår hela tiden. I nya Ls 903 förenas den 
beprövade STE-sikten med Maskin Mekanos 
omtyckta mobila och användarvänliga sätt att 
bygga sorteringsverk. 

Robust matare
Matarenheten består av en vibrationsmatare 
fodrad med Hardox. Matarflödet justeras steglöst 
med frekvensomriktare och själva matarbordet 
har ett rejält utstick ur kupan för att ge en mycket 
jämn matning över hela tömningscykeln. Ovanför 
kupan ligger ett hydrauliskt tippbart grovstens-
galler. Spaltöppningen är standard cirka 180 mil-
limeter men kan justeras såväl uppåt som nedåt. 
Gallret tippar 90° för att ge en effektiv rensning.

Beprövad siktfamilj
Sikten i Ls 903 heter STE 3-53, den bygger på 
den tvådäckade sikten STE 2-53 men drivpaketet 
är helt nyutvecklat, med grövre axel och större 
lager. Flera nya lösningar är framtagna för att 
ytterligare underlätta sållbyten. Exempelvis så 
kan hela matartransportören fällas upp för god 
tillgänglighet till det övre däcket. För att ge uto-
mordentlig access till under- och mellandäcken 
kan hela stupenheten skjutas fram.

Inget krångel vid 
fällning av transportörer

Samtliga transportörer är helt helhydrauliskt 
fällbara och inga lösa stag, skruvar eller sprintar 

Positivt kassaflöde 
och rekordlönsamhet  
för HTC Group
Första halvåret 2012 är koncernens bästa 
intäkts- och ordermässigt någonsin och den 
positiva trenden från 2011 fortsätter. Bolagets 
omsättning första halvåret 2012 är MSEK 185,8 
en ökning med 12% jämfört med föregående år. 
Orderingången uppgick till MSEK 192,5 (169,3), 
en ökning med 14% jämfört med föregående år.

Omsättningsökningen har lett till en kraftig 
positiv resultatutveckling då resultat före finans-
netto mer än tredubblades och uppgick till MSEK 
17,6 (3,8), en ökning med 363% och halvårsre-
sultat före skatt är MSEK 12,3 (0,9), en marginal 
på 6,6%. Bolagets bruttomarginaler har stärkts, 
resultat och vinstmarginaler förbättrats kraftigt 
genom omsättningstillväxten. Fortsatt fokus på 
rörelsekapitalet har medfört att detta minskat 
under första halvåret 2012 och det operativa 
kassaflödet därmed har förbättrats påtagligt.

Koncernen är väl rustad för att hantera en 
fortsatt förväntad ökad efterfrågan, både inom 
affärsområde Hardware och affärsområde Twister.

Utvecklingen har främst drivits av en kraftig 
tillväxt i USA under första halvåret, samt med 
en positiv men dock något svagare utveckling 
i Europa. Samtliga produktgrupper visar på 
en positiv försäljningsutveckling jämfört med 
2011 och efterfrågan på företagets lösningar 
och system ökar och vinner marknadsandelar 
från konkurrerande traditionella metoder för 
golvbearbetning och städning. 

Vad gäller produktutveckling är det fortsatt 
fokus på utveckling av nya och förbättrade 
produkter där det finns starka kundbehov gör att 
HTC fortsatt leder och utvecklar golvbranschen.

www.htc-floorsystems.se
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På nya BBM Electronic 33 och EBL Electronic 
indikerar lysdioder pågående belastning, och 
eventuell överbelastning. När gul lampa blinkar 
är det dags för service. 

Vill du ha koll på maskinens kondition kan du 
ansluta den till en dator via USB-kabel.

Dioderna visar maskinens status 
under driften.

Anslut borrmaskinen till din dator 
med USB-kabeln och starta bifogat 
program. Programmet visar driftstid, 
oljenivå och antal överbelastningar.

NY 
TEKNIK

Mässpris på BBM under DEMCON. 
Välkommen till vår monter 35-39A.

BBM 
ELECTRONIC

EBL 
ELECTRONIC

BBM Electronic finns i tre utföranden 
samtliga med 3 300 W
33 E: För borrning max Ø 400 mm
33 L Extra: För borrning max Ø 450 mm
33 LL Extra: För borrning max Ø 470 mm

EBL Electronic finns i tre utföranden 
samtliga med 2 300 W.
21: För borrning max Ø 260 mm
32: För borrning max Ø 225 mm
33: För borrning max Ø 225 mm
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Ta fram det bästa ur ditt golv!

Sweden (Head Office)
Box 187
SE-437 22 Lindome/Göteborg 
Tel: +46-31 99 49 70 
Fax: +46-31 99 48 70 
E-mail: info@scanmaskin.se

Denmark
Torvegade 22
DK-7330 Brande 
Tel: +45-97 18 00 58 
Fax: +45-97 18 45 58 
E-mail: info@scanmineral.dk

Norway
Tomtveien 12
N-2015  Leirsund
Postboks 6, Furuset
N-1001  Oslo 
Tel: +47-63 87 60 00 
Fax: +47-60 87 60 01 
E-mail: info@scanmineral.no

Finland
Urakoitsijantie 15 D 2
FIN-06450  Porvoo / Borgå
Tele: +358-19 57 55 001
Fax:  +358-19 57 55 002 
E-mail: info@scanmineral.fi

I monter nr 50 bjuder vi på goda räkmackor och fina erbjudanden!

• Effektiv borttagning av färg, mattklister och beläggningar.
• Utmärkt för slipning och polering av betong, sten och terazzo. 
• Passar ihop med ett stort urval av slipsegment, rivsegment  
 och sandpapper.  
*Gäller vid hyrköp på 36 månader. 

Scanmaskin bjuder in dig till DEMCON – Sveriges största  
demoleringsmässa!

Tjäna 25.000 kr vid köp av Scan Combiflex 500 PD och 5 set ScanOn slipverktyg.  
Ordinarie pris 100.000 kr, nu 75.000 kr eller hyr för endast 2.350 kr/månad.

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


