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Mera fotarbete
under 2013!
Bäste läsare

i början av 1990-talet. Går vi ett öde liknande Spaniens till

Du har ett gigantiskt nummer av Professionell Demolering

möte? Hur sant är det egentligen? Eller är det kanske så att

framför dig med an massa pressreleaser och reportage för

vi inte alls befinner oss i någon bostadsbubbla utan snarare

och om branschen. Trots att konjunkturerna vacklar så verkar

att Sverige nu äntligen börjat närma sig de prisnivåer som

det inte vara så ont om jobb ändå för landets rivare och

gäller i stora delar av övriga Europa. Kanske detta även gäller

håltagare. Under hösten har många stora projekt genomförts

priset på tjänster, våra löner och så vidare?

och flera pågår fortfarande eller kommer att startas upp. Ett

Det går att spekulera och spekulera tills man blir tokig.

exempel på nya projekt som går igång i januari är rivningen

Men i slutändan är det alltid så att lösningen är att arbeta

av Råsundastadion. Detta monument över svensk fotbollshis-

hårdare, smartare och effektivare. Det är som på Råsunda-

toria skall gå i backen för att lämna plats för shoppingcenter

stadion. Fotarbetet är det viktigaste för att nå seger. Det

och bostäder. På Råsunda har det hänt mycket under årens

gäller i alla avseenden.

lopp. Här har viktiga matcher spelats både nationellt och

För professionella svenska rivare och håltagare är

internationellt. Råsunda var just den stadion där kanske

förutsättningarna de allra bästa. Dom är medvetna om vad

världens största fotbollsspelare någonsin slog igenom, det

de gör, medvetna om vad kunden vill ha och på vilket sätt

vill säga brasilianske Pelé. Vi får hoppas att han skänkts en

tjänsterna skall utföras och till vilken kvalitet, medvetna om

av de eftertraktade stolarna från stadion. För vår bransch

att lyssna är viktigast. Till sitt stöd har de absolut de bästa

kanske det viktigaste av allt är att det företag som tog hem

hjälpmedlen som går att finna, nämligen alla de optimala ma-

rivningsentreprenad av Råsundastadion var Rivners.

skiner, utrustningar och verktyg som de svenska tillverkarna

Det här numret av PD handlar inte bara om pågånde

erbjuder. Vad kan gå fel egentligen. Den svenska rivnings- och

projekt. Vi skriver också en hel del om de rådande kojunk-

håltagningsbranschens aktörer, entreprenörer, tillverkare och

turerna och redogör för entreprenörernas syn på nuläget.

leverantörer är så nära sammansvetsade vilket är en oerhörd

Hur bra eller illa är det egentligen? När Europa och övriga

styrka för att nå framgång både här hemma och utomlands.

världen krisat under flera år så har faktiskt Sverige stått emot

Ett recept som vi jobbat på och utvecklat under en väldig

ganska bra. Men nu hävdas från flera håll att även Sverige

massa år och som vi har stor nytta av oavsett hur det ser ut

har dragit in i krisen på allvar. Samtidigt är det ju så att ju

i konjunkturerna.

mer man pratar om det desto mera sant blir det. Vi har hört

Nu har vi några lugna veckor framför oss men sedan

en hel del om att den svenska bostadsmarknaden befinner

är det nytt år igen. Vi behöver inte vänta länge innan vi kan

sig i en bubbla som är på väg att spricka och att vi riskerar

konstatera vad verkligen under 2013 bär med sig. Bedömare

att uppleva en kraftig sänkning av bostadspriserna med upp

tror på att nästa år kommer att se ut ungefär som det här

till 50 procent på sina håll. Värre än det marknaden upplevde

året med kanske en svag uppgång på en eller två procent.
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Detta gäller alltså Sverige vilket troligen representerar övriga
Europa ganska väl också. Asien och framförallt Kina har
backat en aning under både 2011 och 2012 men nu tror
bedömarna på en svag vändning i Kina. USA börjar också
via positiva tecken inom byggindustrin. Inga stora kliv men
det går åt rätt håll. Den del av världen där vi kan prata om
högkonjunktur är Sydamerika. Brasilien och Chile går som
tåget vilket till viss del även gäller Argentina. Mexicon med
ena foten i Nordamerika och andra i Centralamerika visar
också positiva siffror.
Vi lever i en spännande värld och det är väl så det ska
vara. Vad vore livet om allt gick som på räls utan utmaningar? Ganska intetsägande. De två första kvartalen nästa
år kommer att få lite hjälp på traven av tre viktiga mässor
också. Först har vi World of Concrete i Las Vegas i februari.
En viktig mässa som kommer att visa temperaturen på den
amerikanska marknaden. Sedan har vi Byggmaskiner i Göteborg i mars, som för övrigt fyller 30 år och gör en ordentlig
nystart. Sedan i april kommer byggmässornas byggmässa
nummer 1, Bauma in München. Professionell Demolering och
systertidningarna Svensk Rental Tidning och PDi Magazine
ställer ut med egna montrar på alla tre mässorna.
Till sist vill jag passa på att tacka alla läsare och annonsörer för ert stöd under 2012 och tillönska en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År.
Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

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.

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).

Ny marknadsförare på Heatwork
Lisbeth Pedersen (42) är från 18 juni anställda
inom försäljning, marknadsföring och grafisk
kommunikation på HeatWork AS i Narvik. Pedersen kommer att ansvara för planering, organisation och produktion av broschyrer, direktreklam,
pressmeddelanden, nyhetsbrev, grafisk stöd för
webben och i sociala kanaler, samt design och
utveckling av företagets produkter.
Lisbeth har lång erfarenhet inom marknads-

föring och kommunikation. Från det förflutna, har hon många års erfarenhet av bland
annat försäljning, kontakthantering, planering och
utformning av reklamkampanjer och tidskrifter.
“Jag ser fram emot att arbeta i en otroligt
spännande verksamhet och delta i utvecklingen
av många nya och intressanta projekt framöver”,
säger hon.

www.heatwork.se

Maskinia öppnar kontor och
verkstad med HVL i Göteborg
Maskinia växlar upp i Göteborg och har anställt
Johan Bornetjärn som ny säljare på Doosan.
Bo Holmquist ansvarar fortfarande för Maskinia
i Västsverige med varumärkena Doosan och
Case.
“Vi är glada över att ha med Johan i Maskinias försäljningsteam. Han har bred erfarenhet
från branschen och har tidigare arbetat på PON
och Eliassons Maskin som både säljare och mekaniker”, säger Fredrik Holmquist, VD Maskinia.
Tidigare sälj- och branschkunskap borgar
för att Johan kommer att kunna hjälpa Maski-

Ny Sales Area
Manager Sandvik
Construction
Linn Storäng tillträder tjänsten som Sales Area
Manager Construction i Sandvik Constructions
svenska marknadsbolag. Linn kommer närmast
från en tjänst som Strategic Marketing Manager och Global Account Manager hos Sandvik
Construction, där hon bland annat ansvarat
för att utveckla de globala relationerna och
driva försäljningen mot globala nyckelkunder
samt driva utvecklingen av diverse säljkanaler.
Linn tillträdde sin nya tjänst den 1 juni 2012.
Marknadsbolaget har cirka 40 anställda och
huvudkontor i Stockholm.

www.sandvik.se

nias kunder till ett bra maskinval samt se till
att samarbetet med service och reservdelar
fungerar optimalt. Maskinias nya Göteborgs
kontor är i Linnarhult och delas med Maskinias
nya servicepartner HVL Maskin i Väst.
Per Castell som är ansvarig för service på
HVL i Göteborgsområdet kommer att hjälpa
Maskinias kunder med både Doosan och Case.
Kompetenta mekaniker och lång erfarenhet
i branschen borgar för en god service till
Maskinias kunder.

www.maskinia.se

Tre nya återförsäljare för Giant i Sverige

Ny Business Manager
på Atlas Copco
Tomas Ulander (41) har utsett till ny Business Line
Manager for entreprenadutrustning i Atlas Copco
Construction Technique Scandinavia. Han kommer närmast från uppdraget som Business Line
Manager General Industri på Atlas Copco Tools
nordiska säljbolag. Tomas har mångårig erfarenhet
från försäljning från ABB, där han bland annat var
försäljningschef. Tomas är utbildad elektronikingenjör från Stockholms Tekniska Institut.

www.atlascopco.se

Brdr. Holst Sørensen A/S, som är generalagent
för Giant kompaktlastare i Sverige och Danmark,
har utökat sin säljorganisation i Sverige med 3
nya återförsäljare. Johans Park och Mark, RC
Maskiner och Smålands Traktor är alla väletablerade företag med stor branscherfarenhet och
kompetens. Totalt finns nu18 återförsäljare för
Giant i Sverige. Utbyggnaden av återförsäljarnätet
är i linje med ambitionen att ytterligare stärka
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positionen på marknaden.
Giant kompaktlastare finns i många storlekar,
beroende på behoven. Vikt börjar på 1 ton och
upp till 4 ton. Alla maskiner byggs på fabriken
i Holland och det används endast högkvalitativa
europeiska tillverkade komponenter. Der är en
kontinuerlig produktutveckling på fabriken i Holland för att möta kundernas krav och önskemål.

www.smalands-traktor.se
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Positivt resultat
för HTC Group
Första halvåret 2012 är koncernens bästa intäktsoch ordermässigt någonsin och den positiva
trenden från 2011 fortsätter. Bolagets omsättning
första halvåret 2012 är MSEK 185,8 en ökning
med 12 procent jämfört med föregående
år. Orderingången uppgick till MSEK 192,5
(169,3), en ökning med 14 procent jämfört med
föregående år. Omsättningsökningen har lett till

en kraftig positiv resultatutveckling då resultat före
finansnetto mer än tredubblades och uppgick till
MSEK 17,6 (3,8), en ökning med 363 procent
och halvårsresultat före skatt är MSEK 12,3 (0,9),
en marginal på 6,6 procent. 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.

www.htc-floorsystems.com

Delvator och Hitachi
förstärker i norr
Anställningen av Lars-Erik Nordström gör att
Delvator AB och Hitachi stärker sin närvaro i de två
nordligaste länen. Satsningen innebär bland annat
fler tillfällen till demonstrationer och provkörningar
av Hitachis grävare, hjullastare och minigrävare.
Lars-Erik Nordström är 50 år och har under hela
sin yrkeskarriär jobbat med byggvaruprodukter. Det
har gett honom ett brett kontaktnät inom bygg- och
entreprenadbranschen. Hans eget engagemang i
sonen Johans entreprenadföretag gör dessutom
att hans kunskap om maskinföretagandets villkor
är god.
“Det finns en stor marknad i både Norrbotten
och Västerbotten och här finns mycket att ta itu
med för en maskinsäljare. Det är fantastiskt roligt
att få sälja Hitachi i norr”, säger han.
En av de första sakerna Lars-Erik gör är en
rundresa till Hitachis nuvarande kunder i det stora
säljområdet. Därefter kommer han att ordna med
såväl demoträffar som att jobba för ett förstärkt
nät av servicegivare.

www.delvator.se

Ny VD och ordförande
samt företagsrekonstruktion
Styrelsen för Abelco AB har utsett Roy Jonebrant
till ny verkställande direktör för bolaget. Roy
Jonebrant har varit CFO i bolaget sedan augusti i
år och har tidigare innehaft ledande befattningar
i ett flertal bolag, både noterade och onoterade.
Bolagets nuvarande VD Mikael Andersson, som
även är bolagets huvudägare, ersätter Nils-Gunnar
Aronsson som ordförande i styrelsen. Nils-Gunnar
Aronsson kvarstår i styrelsen som ledamot tillsammans med Jan Andersson och Hans Grunewald.
Dotterbolaget Abelco Nordic AB har inte uppnått den försäljningsnivå som är nödvändig för
att driva verksamheten i nuvarande omfattning.
Bolaget har inte heller lyckats få tillräckligt många
leverantörer att acceptera nedskrivning av fordringar. Styrelsen har därför idag beslutat att
till tingsrätten i Uddevalla inge en ansökan om
företagsrekonstruktion.abelco.se, 0523-666 001.

www.abelco.se

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

Brokk Brain Storming

Atlas Copco SB 702,
med kompakt hammarhus
Atlas Copcos nya högpresterande hydraulhammare SB 702 gör processen kort med många
olika jobb inom rivning och demolering. Intensiv
forskning, innovativ produktdesign och
Atlas Copcos know-how inom
hammarteknik har reducerat
både bränsleförbrukning, vibration och buller.

Den 10 oktober kallade tillverkaren Brokk AB
till en kunddag i Vaxholm norr om Stockholm.
Tanken var att skapa en mera nära dialog
med Brokk-användare i Stockholmregionen.
Tillverkaren har arrangerat två liknande möten tidigare i år. Kundmötet började med en
presentation av Brokk och dess verksamhet
samt bland annat information om de senaste
förvärven och kort om de nya produkterna.
Temat för dagen var “Vad kan vi mer
göra med en Brokk?”. Helt förutsättningslöst
diskuterades flera nya upplägg och applikationer med Brokk rivningsrobotar involverade.
Flera intressanta idéer och förslag kom upp
på bordet. Både vad gäller nya maskiner och
verktyg men också hur befintliga maskiner och
verktyg skulle kunna anpassas för nya applikationer. Det var mycket som diskuterades och
en del nya idéer från Brokk testades av bland
entreprenörerna.
Man pratade
traditionella rivn i n g s m e t o d e r,
special inom
olika typer av
industrinäringar,
saneringsarbeten och mycket
mer. Sammankomsten är ett
led i en lång och
kontinuerlig dia-

log med sina kunder från Brokks sida. Målet
är naturligtvis att löpnade kunna förse sina
kunder med de typer av produkter som gör
entreprenörerna ännu mera effektiva, säkrare,
lönsammare och mera konkurrenskraftiga.
Det var intressant att som branschtidning få
möjlighet att sitta med och lyssna på diskussioner mellan tillverkare och användare. Lika
spännande kommer det att se i fall dessa diskussioner utmynnar i konkreta nya produkter
och förbättring. Med tanke på mötets karaktär
är det svårt att redogöra i exakthet vad som
sagts då diskussionerna berörde produktidéer
som ännu inte förverkligats.
De rivningsföretag som anslöt till träffen
var Rivners, Haga Rot, Destroy, Riviära och
PP Såg & Borr.

www.brokk.com

Kompakt
Det unika med SB 702 är det kompakta hammarhuset, en konstruktion
som ingen annan hammare i samma
klass har. Genom att huset är i ett stycke
blir SB 702 ovanligt kompakt och lätthanterlig. Slagmekanismen och hammarboxen är integrerade i ett enda
stålblock, vilket innebär att inga sidobultar behövs. Den integrerade underhållsfria
ackumulatorn är lättåtkomlig och ändå väl
skyddad från slag och stötar.
Lätt att montera och serva
SB 702 fungerar med många olika oljeflöden

Ny markvibrator för
kraftfull packning
ALLU Sverige lanserar en helt ny serie hydrauliska
markvibratorer. Utmärkande för serien är dess
speciella och hållbara konstruktion och dess
höga packningskraft. De nya markvibratorerna finns tillgängliga
för grävare mellan 2-45 ton
och modeller för hjullastare
finns också i modellprogrammet. I utrustningslistan finner
kunderna bland
annat mekanisk
eller hydraulisk
rotation,
pålningsaggregat, ställbar packningskraft, flera
utbytbara plattor för optimering av
arbetsuppgiften. Alla modeller är utrustade med
säkerhetsventil och optimal dämpning.

www.allu.net

och kan därför monteras på en mängd olika
bärare. Vid hydraulisk överbelastning skyddas
SB 702 av en inbyggd tryckavlastningsventil
som förhindrar skador på hammaren och bidrar
till att förebygga driftstopp.
SB 702 är lätt att montera. Den kräver lite
underhåll, och när de få gånger det behövs är
den lätt att serva. De dubbla mejselhållarna minimerar påkänningen
och slitaget på mejslarna. Det är
lätt att byta arbetsverktyg tack vare det
patenterade mejselhållarlåset och den
flytande nedre mejselbussningen kan
bytas av operatören på plats med standardhandverktyg.
Energiåtervinning
stimulerar produktiviteten
Tack vare energiåtervinningen ger SB 702
mycket högre slagprestanda. Slagenergin
är konstant, men hammarens slagfrekvens
ökar, vilket höjer slagprestandan. Därmed ökar i
sin tur effektiviteten, och ökad effektivitet innebär
högre produktivitet med lägre bränsleförbrukning.

Nya moderna
käftkrossar för
återvinning
Andersen Contractor AB introducerar nu mobila
käftkrossar från Gasparin. Effektiva, driftsäkra,
och med en attraktiv prisbild passar de alla entreprenörer som redan återvinner eller vill starta.
Gasparin är en av Italiens största krosstillverkare och deras kompakta krossar
kännetecknas av hög kvalitet och
modern teknik. De är snabbetablerade och enkla att använda. Krossarna
är dessutom väldigt enkla att transportera, vilket gör dem utmärkta att köra
ut även till mindre jobb.
En Gasparin käftkross ger en
jämn och hög produktion redan
från starten. Den har låga driftoch slitdelskostnader och är också
generellt tåligare än en slagkross.
Dessa fördelar gör en Gasparin käftkross
lönsam redan från starten, oavsett om operatören har tidigare erfarenhet av krossar eller ej.
I sortimentet finns 5 modeller av käftkrossar
från 23 till 54 ton. Kapacitet från 150 till 430 ton
per timme. Inmatningsöppning från 830x580 till
1150x850 mm. Krossarna finns med antingen
grizzly eller 2-däcks försikt.
Fram till och med 31 augusti 2013 kommer Andersen Contractor AB erbjuda riktigt bra
introduktionspriser på de först sålda Gasparin
käftkrossarna.

www.andersen-contractor.se
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Alla Pentruder-maskiner är tillverkade i Sverige. Vi producerar precisionsdelar i vår egen
verkstad, i moderna produktionsmaskiner. Med mer än 35 års erfarenhet från att utveckla
och bygga betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs och vad håltagaren behöver.

Pentruder kan du alltid förvänta dig högsta
kvalitet, tillförlitlighet och prestanda.
Prova en Pentruder du också - En säker investering
i utrustning som är byggd för att hålla!
Med en

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com
Besök vår hemsida www.pentruder.com
för mer information om våra produkter eller
ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.
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Den nordiska demoleringsmässan DEMCON stärkte
ytterligare sin ställning när
den arrangerades på InfraCity norr om Stockholm.
Leverantörerna var där och
rätt personer kom och gjorde
sina investeringar direkt på
mässgolvet. Besökarantalet
ökade med hela 25 procent
och datumet är redan satt
för DEMCON 2014.

Satt s

DEMCON är en liten och smal men naggande god mässa med
fokus på rivning, återvinning, sanering, betonghåltagning,
slipning och polering av betonggolv, vattenbilning, skrothantering, hantering av damm och betongslam med mera.
Mässan har anor på InfraCity redan i slutet på 1990-talet.
Efter ett längre uppehåll arrangerades den nu för andra
gång på InfraCity i Upplands Väsby norr om Stockholm den
6-7 september.

Nästan alla var där
Totalt ställde 55 företag vilket är närmare 95 procent av alla
tillverkare och leverantörer i Sverige inom ovan nämnda sektorer. Denna gång besöktes mässan av 2656 personer, noga
räknat. Entrébiljetten gäller för två dagar. Det kan tyckas att
2656 personer är ganska lite folk när andra byggmässor drar
mellan 10 000 till 30 000 personer. Men i DEMCONs fall, som
är en smal fackmässa, är det ett mycket väl godkänt besökarantalet då alla är proffs inom just de branscher DEMCON
riktar sig till. Till DEMCON kommer inga besökare som
är ute efter gratis godis, pennor, kepsar och liknande.

Kvaliteten - inte siffrorna!
“Jag är mycket nöjd! Vi hade en stor mängd
besökare. Många var sugna på att göra affärer
och testa maskinerna på utomhusområdet. Det
är precis så det ska vara “, säger DEMCON praktiske samordnare på mässan, Arne Holgersson.
“På denna show, och det har alltid
varit så, är det inte mängden människor som
vi räknar utan att
det är rätt personer.
Och i år verkligen
rätt personer kom
från hela Norden.
Hög kvalitet på
besökarna alltså.
DEMCON har verkligen etablerats”,
tillägger Arne.
Besökarna var ganska geografiskt
spridda. Mellansverige med storstockholmsområdet dominerade men folk
kom också i stor utsträckning från
hela landet, både norr, söder, öster
och väster. Uppskattningsvis kom
omkring 15 procent av besökarna
från andra länder och då främst
Norge, Finland, Danmark och
Baltikum. Det fanns också en hel
del besökare från övriga Europa,
Ryssland och några riktigt långa

besökare avstånd från Asien och stillahavsområdet, USA
och Sydamerika.

Nordisk final i Tyrolit
Cutting Pro Competition
DEMCON startade torsdagen den 6 september. Första
dagen bjöd på ett ganska så konstant flöde av människor.
Men inte någon folkstorm så för många utställare innebar
att man kunde ta väl hand om de besökare som dök upp.
Österrikiska tillverkaren Tyrolit arrangerade för andra gången
i rad på DEMCON den nordiska finalen i den internationella
håltagartävlingen Tyrolit Cutting Pro Competition. Finalen
hölls i ett tält utomhus och lockade många intresserade
åskådare. Vinnarna av den nordiska finalen som kommer
att representera Norge, Danmark, Finland och Sverige i
Innsbruck 2014 var: Elvis Anakjev (Norge) från Drillcon AS
som fick den absolut bästa sammanräknade tiden och vann
med 73 poäng. På andra plats med 72 poäng kom Lars
Nielsen (Danmark) från MT Højgaard Ålborg. På tredje plats
kom Gerd Daus (Norge) med 69 punkter som representerar
Rune Monsen AS. Förutom dessa tävlande kom Ilpo Laakso
på 58 poäng och Wesley Arnio
på 48 poäng. Dessa två kommer
att representera Finland i finalen
2014. Och naturligtvis vinnaren
från Tyrolit Cutting Pro Competition
år 2011 kommer Joakim Lenander
konkurrera på finalen i 2014. Joakim hade 68 poäng vid
Nordiska finalen i Stockholm.

Lockade 25% fler
proffsiga besökare!
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DEMCON-kalaset
Efter att mässan stängde klockan 18.00 den första dagen var
det dags för det traditionsenliga DEMCON-kalaset klockan
19.30 som innehöll en trerättersmiddag, festliga stämning
med prisutdelningar och musikunderhållning från Vinylbandet.
Middagen började med utdelning av priser till vinnarna i Tyrolits
nordiska final i Cutting Pro Competition. Denna gång innehöll
kalaset även instiftandet av det Svenska Demoleringspriset
som är helt nytt för den här branschen. Du kan läsa mer om
priset på sidorna 30-33. DEMCON-kalaset samlade drygt 250
personer och avrundades omkring kl. 01.00 på nattkröken.

som en Smäck!

Trångt om utrymme
Fredag den 7:e blev som förutspått dagen för de stora
folkmassorna. Kön vid entrén till mässan var många gånger
lång med entreprenörer från nära och avlägsna platser. Flera
busslaster med rivare och håltagare kom från alla delar av
landet och som organiserades av ägarna av företagen.
“Jag vill rikta ett särskilt tack till alla entreprenadföretag
och dess ägare som beslutat att bjuda in stora delar eller hela
sin personal till att besöka DEMCON. Det är en stor investering som säkert lönar sig och ett fint avbrott i vardagen. Det är
just för dem som mässan är till. Vi hade många busslaster av
entreprenörer som kom både på torsdag och fredag. Företag
med 30 till 80 anställda och i vissa fall över 120 personer
kom med hela sin personal till mässan. Det är verkligen
imponerande. Jag hoppas att de alla hade en jättetrevlig
mässa”, säger arrangören Anita Hermansson från SCOP AB.
Fredagen var verkligen en mycket hektisk dag och det var
trångt om utrymme både inomhus och utomhus var. Utomhus
var det full fart med tester av maskiner och utrustningar i
4-2012 • Branschtidningen Professionell Demolering
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exempelvis Hiltis och Husqvarnas montrar.

Utomhus sektorn
När det gäller håltagningsutrustning och diamantverktyg
var mer eller mindre alla existerande märken i Skandinavien
representerade. Tyrolit hade en stor monter i mitten av mässhallen och som nämnts tältet utanför där tävlingen ägde rum.
Alla senaste nyheter visades ifråga om väggsågar, borrsystem,
vajersågar och nya kvaliteter av diamantverktyg. Husqvarna
Construction Products hade också montrar. Inne visade man
hela sitt stora utbud inklusive den nya diamantklinga serie
Diagrip 2 som hade premiär på DEMCON. Husqvarna hävdade
att Diagrip är den snabbaste diamantklingan någonsin. I
utomhusmontern demonstrerade Husqvarna sina nya klingor,
väggsågar, borrsystem med matningsautomatik och sitt
sortiment av betongslipmaskiner. Även Hilti visade sitt fulla
sortiment av produkter för yrkesverksamma med en mycket
trevlig monter inne och en demonstrationsmonter ute med
sina populära borrsystem, vägg- och vajersågar. I synnerhet
deras linje av borrhammare och bilningsspett var uppskattade testmaskiner. I närheten demonstrerade Matek bland
annat nya diamantkedjekapar från amerikanska tillverkare
ICS. Utomhus visade också företaget Andersen Contractor
bland annat en mobil återvinningskross från Gasparin och
en materialhanterare från Atlas samt vattenkanoner från
WLP. Företaget Arnessons Balkongrivning visade sitt nya och
patenterade system för säker och smidig rivning av balkonger.
Något de också tilldelades pris för i det Svenska Demoleringspriset. Atlas Copco Construction hade också montrar
inom och utomhus och visade lättare utrustning inomhus och
sina tunga hydrauliska rivningsverktyg utomhus. En ganska
ny aktör på rivningsarenan med stor monter utomhus var
OP-System AB. Företaget har funnits under en lång tid, men
har sedan ett år tillbaka valt att fokusera även på rivning och
maskiner för återvinning av rivningsrester. För ungefär ett år
sedan är man distributör i Sverige för mobilkrosstillverkaren
Rubble Master och precis innan DEMCON meddelades att de
också representerar holländska tillverkaren av rivnings- och
återvinningsverktyg Demarec. OP är också distributör för
Sennebogen materialhanterare som också visades på mässan
tillsammans med en kross från Rubble Master och ett antal
rivningsverktyg. Andra företag utomhus var Inomec, Strengbohm Eneby AB som är återförsäljare för Wacker Neuson
och Weidemann bland andra. Vattenbilningsentreprenören
E-Schakt visade sina system och robotar för vattenbilning
både ute och inne.
Eftersom det utfördes en hel del håltagning utomhus
genererades en massa betongslam som behövde hanteras.
Det gjordes effektivt med Gölz otroligt smarta slamhanterare,
Slurrybox som säljs i Sverige av Jerneviken Maskin. Även
Slurryboxen tilldelades pris under torsdagskvällen.
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montrar har blivit större än för två år sedan. Även om leverantörerna med diamantverktyg och håltagningsutrustning
dominerade var det ganska många leverantörer med maskiner
och utrustningar för rivning och återvinning. Några av dem
har vi redan nämnt. Andersen Contractor AB visade bland
annat Trevi Bennes rivnings- och återvinningsverktyg, som
är mycket populär bland svenska rivningsentreprenörer. PG
Export visade utrustning från Arden Equipment och Caterpillar
genom sin svenska distributör Pon Equipment delar av sitt
lätta sortiment och i synnerhet deras nya smarta hydrauliska
snabbkoppling för enkelt byte av verktyg utan att maskinisten
behöver lämna hytten.
Det svenska varumärket för rivning och återvinning,
SMC, som används av många svenska rivningsentreprenörer,
fanns också bland inomhusutställarna. SMC har fått mycket
uppmärksamhet för sina nya roterande fräsar som skär och
skapar ett snitt i betong istället för att krossa den, som vanliga
fräshuvuden brukar göra.
Bredvid SMC återfanns MTT Sweden som bland annat
visade en ny tung hammare och krosskopan REMU.
Rivningsverktygstillverkarna Furukawa och VTN Europe
var också representerade genom deras distributör Amas
Svenska. Och tvärs över mässgången stod företaget Entrack
som är svensk distributör av finska Ramtec/Robi. Entrack
visade några av deras rivningsverktyg i montern. Entrack
är också egen tillverkare av olika typer av mekaniska och
hydrauliska verktyg. Demarec var väl representerade på
DEMCON. Även utställaren RF System, som ägs av Kinshofer,
visade Demarec verktyg tillsammans med några av sina egna
produkter samt utrustning från Kinshofer.
Montabert, under en lång den mest använda hydraulhammaren på rivningsrobotar i Sverige, har fått en ny
svensk distributör i Maskinia. Maskinia har en nära relation
till de svenska rivnings- och återvinningsindustrin och är
den perfekta lösningen för Montabert för att komma ut
till rivningsentreprenörerna. Maskinia ställde ut med en
ganska liten monter men lyckades visa både Montabert och
koreanska rivningsmärket Everdigm, som man representerat
under en ganska lång tid.
Strax innan DEMCON meddelade det holländska
företaget Hydraram att de ville delta på mässan främst för
att hitta distributörer i Norden. Hydraram deltog med en
informationsmonter nära ingången till mässan.
Hydraulisk utrustning behöver olja och underhåll och
det är något som företaget Hydroscand är medveten om.
Hydroscand säljer alla komponenter som behövs för att
göra arbetet smidigt och enkelt. En trasig slang behöver
fixas direkt så att jobbat kan rulla på. Hydroscand är snabbt
på plats med sina servicebilar. Det var exakt en fullutrustad
sådan man ställde ut på mässan.

Leverantörer sida vid sida

Vattenbilningstorget

DEMCONs inomhushall var i det närmaste utsåld och de flesta

Det fanns också en speciell del av mässhallen tillägnad
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vattenbilningsutrustning. Två av världens största tillverkare,
Aquajet Systems och Conjet, ställde ut tillsammans med två
av sina kunder, E-Schakt Entreprenad och Waterjet Entreprenad. Bredvid vattenbilningstorget låg Contractors Square där
branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- &
Saneringsentreprenörerna hade sina informationsmontrar.
Här fanns även en relaxyta samt en mindre yta där de två
seminarierna på mässan hölls. Det ena seminariet hölls av
företaget DellCron och handlade om Micro Trenching för
bredbandsläggning och det andra aktualiserade riskerna med
balkongrivningar. Presentationer hölls av Arbetsmiljöverket
och Balkongföreningen tillsammans Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna.

Leverantörer av håltagningsutrustning
och diamantverktyg
Som nämnts fanns i princip alla tillverkare och leverantörer av
håltagningsutrustning och diamantverktyg med på mässan.
Några av dem har vi redan nämnt. De andra företagen var
Jerneviken Maskin som har ett brett sortiment av maskiner,
borrsystem och hjälpmedel för att förbättra vardagen för
håltagaren. Jerneviken har också egen tillverkning av diamantklingor och borrkronor. Företaget är också den första
verktygstillverkaren med egen tillverkning i Sverige av klingor
med positionerade diamantsegment. Man kallar sitt sortiment
Dimacx. Jack Midhage AB, en ganska likartad leverantör som
Jerneviken också med ett brett utbud av maskiner och utrustning för håltagning fanns också med på mässan. Midhage
har numera stärkt sin representation ordentligt i Stockholm
med fem man och nytt kontor i Solna. Midhage satsar också
starkt på verktyg till maskinuthyrningsbranschen. Även Jack
Midhage AB har egen tillverkning av diamantverktyg.
På plats var naturligtvis också Tractive med sitt varumärke Pentruder. I montern visades alla de senaste innovationerna i form av smidig, snabb och effektiv väggsågning,
vajersågning och kärnborrning med en teknik som är unik
för tillverkaren.
En populär monter på mässan var företaget SDC, Swedish Diamondtool Consulting. SDC har växt sig mycket starka
i synnerhet i Stockholmsområdet och Mälardalen. Företagets
anställda har lång erfarenhet av att arbeta på inom håltagningsbranschen och de två ägarna kommer ursprungligen
från Hagby Bruk, som senare hette Hagby Asahi. Diamantverktygstillverkning uppgick senare i Husqvarna Construction

Products. SDC är idag distributör av Arix diamantverktyg i
Sverige, Savi golvsågar, Lissmac, Dibo, Pullman Ermator för
att nämna några av varumärkena. Ställde ut gjorde också
ett par företag som fokuserat sig på att sälja olika typer av
diamantverktyg för kapning, borrning, fräsning, slipning med
mera. Det enda bolaget är Uppsala-baserat och heter Slikab.
Det andra företaget heter OX Tools och ingår i en större
internationell gruppering. OX Tools återfinns i Stockholm.
Båda företaget ställde ut för första gången på DEMCON.
Det fanns också några mer långväga utställare som bestämt sig att undersöka möjligheterna på den tuffa skandina-

viska marknaden. Dr Schulze från Tyskland, ett för branschen
välbekant märke sedan länge visade några av sina senaste
produkter. Bland annat hade en ny handsåg världspremiär
på mässan. Dr Schulze har ett brett utbud av alla typer av
maskiner för håltagning och golvslipning samt tillverkar alla
slags diamantverktyg för bygg- och anläggningsbranschen.
Ställde ut gjorde också den kinesiska tillverkare Fuzhou Skystone Diamond Tools. Charlie Yu som var en av tre
kineser som stod i montern var mycket nöjd med mässan.
“Vi har knutit många nya och intressanta kontakter på den
svenska marknaden både med slutkunder och potentiella
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återförsäljare. Vi kommer att ställa ut på DEMCON 2014”,
sa en positiv Charlie Yu.
Intill Skystones monter ställde italienska tillverkare
Diamond Pauber ut. Diamond Pauber var med även på DEMCON 2010 och var nöjda med responsen på mässan.

Produkter för slipning och
polering av betonggolv
Betonggolvslipning och i viss utsträckning även polering
betonggolv är utbredda tjänster bland skandinaviska håltagnings- och rivningsentreprenörer. Dessa tjänster har varit
en naturlig del av arbetet sedan åtminstone två decennier
tillbaka sedan Håkan Thysell på HTC lanserade sin metod.
Och naturligtvis var HTC Sweden AB utställare på DEMCON
och visade det senaste utbudet av slipmaskiner, kantslipar,
stofthanterare och diamantverktyg.
Ställde ut på mässan gjorde även konkurrenten Scanmaskin. Scanmaskin har hållit en hög utvecklingstakt under
de senaste åren och man hade många maskiner med sig i
montern. Man visade även sin nya golvslip för träytor samt
sitt nya sortiment av slipverktyg.
En annan aktör inom denna sektor med koppling till
Jerneviken Maskin och som ställde ut var företaget Swediatec.
Swediatec har ett nätt och smidigt sortiment av golvslipar
som klarar tuff hantering och är lätta att frakta från arbetsplats till arbetsplats.
Husqvarna Construction Products satsade lite extra
på att visa sitt sortiment av slipmaskiner för slipning och
polering av betonggolv. Man visade sin nya minsta golvslip
tillsammans med det övriga sortimentet som även omfattar
stofthanterare. I sin utomhusmonter kunde besökarna testa
maskinerna på en speciellt iordningställd betongyta.

Produkter för damm och slam
Det fanns också en ganska stark representation av tillverkare
och leverantörer av utrustning för uppsamling av skadligt
stoft och damm och betongslam samt luftrening. De flesta av
dem känner branschen. Slurryboxen som säljs av Jerneviken
Maskin har vi redan pratat om. Men en ny aktör dök upp
på mässan i SILA AB. I alla fall är namnet på företaget är
nytt, men inte människorna bakom den. SILAs produktlinje
av luftrenare för byggindustrin är förankrade i de starka
rötterna till företaget Ermators grundare Erik Lundin. I SILAs
fall handlar det dock om andra och tredje generationen och
ytterligare närstående som startat företaget men med Eriks
intentioner och vilja i gott minne. SILA kunde du för övrigt
läsa om i PD 3.
Men i snudd på alla entreprenörers förråd i Skandinavien
står hittills ett annat märke, Pullman Ermator. Och naturligtvis
ställde Pullman Ermator ut på DEMCON med där man visade
alla sina modeller avsedda för professionell hantering av
damm, slam och luftrening. Pullman Ermator är störst inom
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denna sektor i Sverige och ett växande varumärke även
internationellt. Man visade som sagt stofthanterare, cykloner, luftrenare och inte minst sina våtsugar som är mycket
populär bland håltagare. Våtsugarna användes också i några
av montrarna på mässans utomhusområde.
Även bolaget Nordic Air Cleaning System deltog och
visade sitt sortiment av bland annat effektiva luftrenare.
En annan välkänd deltagare i på både Demotech och
DEMCON är IDAB Industridiamant. Företaget har en lång
karriär i diamantverktyg och håltagningsutrustning, men har
under det senaste decenniet fokuserat mer på byggfläktar
och luftrening samt minitransportörer som hjälper till att
transportera bort rivningsavfall i exempelvis svåråtkomliga
utrymmen. I år visade IDAB huvudsakligen fläktar och luftrenare som kallas Miniveyor Air.
Företaget BVM från Göteborg med representation i
Stockholm gjorde en extra kraftfull satsning på sina luftrenare
och fläktar. BVM är återförsäljare för det tyska varumärket
Heylos effektiva fläktar för byggarbetsplatser. HEYLO har
också en smart lösning för att skapa ett undertryck i ett
litet utrymme och effektivt suga ut det farliga dammet på
nolltid. En stor nyhet som BVM visade var bland annat det
nya luftfiltret FT1000.
Nämnas bör att även SILAs visade en smart lösning för
att enkelt skapa undertryck i ett förseglat rum. All dom som
jobbat med badrumsrenoveringar vet hur besvärandet det
är att arbeta i den dammiga miljön för att inte tala om hur
hälsovådligt det är.
Ett företag som försöker komma in på den skandinaviska
rivnings- och håltagningsmarknaden och är också kanske
världens absolut största inom dammhantering, högtrycksutrustning med mera är Nilfisk Advance. Företaget visade
sina delar av sina produktlinjer av dammsugare, våtsugar
och högtryckstvättar.
Det har redan nämnts att även tillverkarna av golvslipningsutrustning också visade sina egna modeller av stofthanterare och cykloner. Tillverkarna det handlar om är Husqvarna
Construction Products, HTC Sweden och Scanmaskin.

Rivningsrobotar
– lite av kärnan i mässan
Rivningsrobotar är en självklar ingrediens på rivningsmässan
DEMCON. Det var med rivningsrobotar det hela började, både
Professionell Demolering och mässan Demotech på sin tid.
Men aktörerna är inte så många och de håller hårt på sina
ställningar. Naturligtvis fanns de med. Äldst och störst är
Brokk AB som visade flera av sina nya modeller och däribland
Brokk 100 samt delar av sitt sortiment av verktyg.
Ett fåtal meter därifrån återfanns Husqvarna Construction Products sortiment av rivningsrobotar och man visade
även sitt nya program av betongsaxar och rivningsgripar.
Arrangörerna hade även hoppats på att den tredje

nordiska tillverkaren av rivningsrobotar skulle visa upp
sin uppdaterade modell av Finmac-roboten. Numera ingår
Finmac i finska företaget Avant Tecno. Tyvärr meddelades
strax innan mässan att lanseringen senarelagts och att maskinen inte kunde visas på mässan. Utställare var företaget
Nordfarm som är Avants återförsäljare i Sverige. Men man
visade en rad andra intressanta produkter i Avant-serien.
Avant Tecno utvecklar och tillverkar som bekant kompakta
och midjestyrda dumpers och lastare, som ofta används vid
rivningsarbeten. En Avant kan enkelt utrustas med en rad
olika tillbehör såsom hydraulhammare och betongsaxar. En
skillnad är dock att operatören sitter på maskinen när den
körs, den fjärrstyrs alltså inte.

System för kontroll och information
För att styra exempelvis en demoleringsrobot, vägg-, vajersåg
eller liknande behövs oftast en kontrollbox. Sverige är en fena
på de här produkterna och på DEMCON fanns två svenska
tillverkare av kontrollsystem representerade, Datek och IRC.
Ett annat viktigt produktsystem men med en helt annan
funktion är, vad som kallas på engelska Ground Penetration
Radar eller GPR. GPR ger information om vad som gömmer
sig i betongen så att man bland annat kan undvika att såga
av elledningar, vatten- eller avloppsrör, ta redan på var det
finns håligheter i betongen och liknande. Företaget MALÅ
Geoscience utvecklar bland annat smidig system som kan
användas på byggarbetsplatsen snabbt och effektivt. I
länder som exempelvis USA är den här typen av hjälpmedel
en absolut nödvändighet för håltagare. Även Hilti visade ett
eget GPR-system som man lanserade tidigare i år.

Datum för DEMCON 2014 fastställt
Tidningarna Professionell Demolering, PDi Magazine och
Svensk Rental Tidning var officiella mässtidningar för DEMCON 2012 och ställde ut med egen monter i nära anslutning
till mässentrén. Man lyckades att få ut i storleksordningen
drygt 3000 tidningar fördelade på de tre titlarna. Ett annat
populärt inslag nära entrén var en yta som visade upp gamla
veteranmaskiner inom håltagning och rivning. Ansvarig för
denna monter var Arne Holgersson. Arne uppmanar alla som
har en gammal maskin stående hemma och som vill visa upp
den att ta kontakt med honom inför DEMCON 2014. “Det är
kul att kunna visa upp hur branschen förändrats under åren.
Det räcker med att bara titta på de gamla maskinerna för
att inte tala om att känna på dom för att förstå att det hänt
mycket”, säger Arne.
Det var nästa ofattbart att håltagare för i tiden orkade
att arbeta med borrsystem och väggsågar då de vägde
oerhört mycket. Det var bara Mats Johanssons MJ-sågen

(föregångare till Ringkapen) som faktiskt stått sig ganska
bra och vikten har inte förändrats jättemycket sedan Mats
utvecklade den. Idag används ringkapen över hela världen
och ringkapklingan är kanske det mest kopierade diamantverktyget. På plats i veteranmontern fanns även ett av de
första exemplaren av den lilla rivningsroboten från Brokk
som först gick under namnet Mini-Cut.
Allt som allt blev DEMCON 2012 en mycket lyckad
mässa och befäste sin ställning som en renodlad mässa för
proffsen i branschen. Och det var ju det som var tänkt redan
när den första mässan startades 1998 på samma plats. Och
att det blir en fortsättning 2014 råder ingen tvekan om. Datum för DEMCON 2014 är redan satta till 4-5 september. Och
platsen är den samma, InfraCity Business Center i Upplands
Väsby. “Det känns fantastiskt kul att branschen har tagit
den här mässan till sitt hjärta och vi lovar som arrangörer att
göra vårt yttersta för att det skall bli en kanonmässa 2014.
DEMCON skall vara en mötesplats för alla aktörer branschen
och en plats där alla blir uppmärksammade för det arbete de
gör. Vi nordbor kan alla sträcka på oss. Vi gör ett kanonjobb
inom de sektorer som DEMCON spänner över. Få andra
nationer kan mäta sig med det”, avslutar Jan Hermansson
projektledare för DEMCON.

www.demcon.se
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Nordbygg Ecoforum i
mars 2013

MaskinExpos
förändringar

Ecoforum är en ny mötesplats med seminarier och utställning om framtidens hållbara
byggande. Ecoforum hålls 12-13 mars, 2013
på Stockholmsmässan. På Nordbygg Ecoforum
erbjuds företag möjligheten att visa beställare
och beslutsfattare sina framsteg när det gäller
ekologiska material, tekniker och lösningar.
Arrangemanget är tänkt att återkomma
vart annat år och bli en gemensam mötesplats
i två delar. Dels en större konferens med en rad
olika aktuella och spännande seminarier, dels en
seminarieutställning där man får se på ny teknik,
material och nya idéer. Utställningen hålls öppen
för besök även för icke seminariedeltagare.
Tanken med Nordbygg Ecoorum är att
besökaren ska känna sig uppdaterad och kunna
hänga med i den snabba utvecklingen inom
området.

Arrangören av mässan MaskinExpo meddelar att
man tagit åt sig av kritiken efter mässan i maj i år
och man kommer att införa en del förbättringar
till mässan nästa år.
På allmän begäran kommer mässområdet att
förtätas. Känslan ska vara att det är aktiviteter och
montrar precis överallt. Gatan med tältmontrar
delas upp och flyttas ut på själva mässlingan.
Man ser också över dränering och diken samt
lägger igen ett vattenhinder.

www.ecoforum.se

MaskinLeverantörerna blir delägare
i gymnasieskola i
Eksjö
Det råder stor brist i branschen på maskinmekaniker och servicetekniker till tunga maskiner. Som
en del i sin rekryteringssatsning har MaskinLeverantörerna beslutat att bli delägare i Nifsarpsskolan
i Eksjö, tillsammans med Eksjökommun och
personalen på skolan.
Nifsarpsskolan i Eksjö är en modern gymnasieskola med 200 elever som erbjuder samtliga inriktningar på fordons- och transportprogrammet. Skolan står för verklighetsbaserad utbildning
och en nära kontakt med branschen. Nifsarpsskolan är sedan tidigare en av gymnasieskolorna
i MaskinLeverantörernas rekryteringssatsning
QMT – Qualified Machine Technician, en kvalificerad utbildning inom fordonsprogrammet som
maskinmekaniker eller servicetekniker inriktad
på tunga maskiner.
Förutom att skolan utbildar kompetenta och
duktiga mekaniker som branschen är i stort
behov av kan MaskinLeverantörernas medlemsföretag också utnyttja skolans lokaler till
kursverksamhet som också bedrivs på skolan.
“Vi ser det som intressant att vara med
och påverka och utveckla framtidens maskintekniker, vi ser det också som en viktig
uppgift att säkerställa marknadens behov”,
säger Lennart Dahlberg, ordförande i MaskinLeverantörerna.
“I egenskap av återförsäljare finns ett ständigt
behov att rekrytera och utveckla servicekompetens och vi upplever en stor utmaning att i
framtiden säkra tillgången på utbildade ungdomar.
Att säkerställa en fortsatt verksamhet på en av
de större utbildningsorterna ses därför som en
självklarhet och som medlem i Maskinleverantörerna ställer vi oss helt bakom upplägget att gå
in som delägare, säger Christer Söderberg”, VD
på Swecon Anläggningsmaskiner.

www.maskinleverantorerna.se
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Trafiken
Köerna till årets mässa blev stundtals riktigt
långa. MaskinExpo kommer att se till att utbildad
personal dirigerar trafiken för att undvika stopp
vid korsningar och därmed väsentligt minska
restiden.

Maten
Att hitta en bra lösning för matservering står högt
upp på MaskinExpos agenda inför nästa år. Utställare och besökare visar tydligt att de förväntar
sig mer av Nordens största maskinmässa. “Vi
hör och lyder”, säger Carina Tegelberg som är
marknadschef för MaskinExpo.

Biljetter
Traditionen att utställare skickar fribiljetter till
sina kunder saknades av många. Även här
gör man en helomvändning. 2013 kan utställare åter kostnadsfritt bjuda in utvalda kunder
till MaskinExpo. Arrangören återkommer med
antal, baserat på monterstorlek. Vid tidningen
presstopp den hade cirka 340 utställare bokat
sig för MaskinExpo 2013.

www.maskinexpo.se

Johan Bornetjärn, ny på Maskina, som säljare av Doosan entreprenadmaskiner
i Västsverige, tillsammans med Bo Holmquist.

Maskinia öppnar kontor och
verkstad med HVL i Göteborg
Maskinia växlar upp i Göteborg och har anställt
Johan Bornetjärn som ny säljare på Doosan. Bo
Holmquist ansvarar fortfarande för Maskinia i
Västsverige med varumärkena Doosan och Case.
“Vi är glada över att ha med Johan i Maskinas
försäljningsteam. Han har bred erfarenhet från
branschen och har tidigare arbetat på PON och
Eliassons Maskin som både säljare och mekaniker”, säger Fredrik Holmquist, VD Maskinia.
Tidigare sälj- och branschkunskap borgar
för att Johan kommer att kunna hjälpa Maskinas
kunder till ett bra maskinval samt se till att samarbetet med service och reservdelar fungerar
optimalt. Maskinias nya Göteborgs kontor är i
Linnarhult och delas med Maskinias nya servicepartner HVL Maskin i Väst. Per Castell som är
ansvarig för service på HVL i Göteborgsområdet

kommer att hjälpa Maskinias kunder med både
Doosan och Case. Kompetenta mekaniker och
lång erfarenhet i branschen borgar för en god
service till Maskinias kunder.
Fakta om Maskinia
Maskiniagruppen är generalagent i Sverige
för Doosan, Case, Montabert & Everdigm’s
breda produktsortiment av entreprenadmaskiner,
hydraulhammare & rivningsredskap. Maskiniagruppen har sitt huvudkontor i Linköping med
filialer i Jönköping, Göteborg, Staffanstorp &
Stockholm/Sollentuna samt ett väl utbyggt nät
med 8 återförsäljare och 29 serviceverkstäder.
Maskiniagruppen har idag 35 anställda och
omsatte 190 miljoner år 2011.

www.maskinia.se

OilQuick vinnare av
internationellt innovationspris
Torsdagen den 1 november gick ”World
Demolition Summit” av stapeln i Amsterdam.
I anslutning till denna internationella branschkonferens för Demoleringsindustrin hålls en
stor galamiddag, där priser och utmärkelser
delas ut i olika kategorier. Denna gala
är demoleringsbranchens motsvarighet till
Oskarsgalan.
Vinnare i den prestigefyllda kategorin, Manufacturer´s Innovation Award blev
OilQuick, världsledande tillverkare av automatiska snabbfästessystem, tillsammans med
samarbetspartnerna Kiesel Group, tysk distributör av Hitachi grävmaskiner och Kocurek,
världens ledande tillverkare av rivningsarmar.
Utmärkelsen har företagen vunnit för den
gemensamma utvecklingen av ett unikt armsystem för demoleringsmaskiner försett med
en automatisk OilQuick bomsnabbkoppling,
där ett ”long reach rivningsaggregat” på några
minuter kan bytas till ett konventionellt grävaggregat eller tvärt om. ”Long reach aggregatet”
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har teleskopfunktion. Motsvarande redskapsbyte med ett konventionellt armsystem tar
normalt en halv dag för två servicemontörer.
Armsystemen finns för Hitachi grävmaskiner
från 25 till 85 ton.   

www.oilquick.com
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Kampanj

Köp en HTC 80 iD och
få 15.000 kr för din
gamla stoftavskiljare
oavsett fabrikat
i inbytesrabatt*.
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i raba

Köp en slipmaskin ur
RX-serien och få
60.000 kr för din
gamla golvslipmaskin
oavsett fabrikat
i inbytesrabatt*.

kr
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60
tt
i raba

HTC 650 RX
Art.nr 112947
(inkl. Mist Cooler)
Listpris: 243.550 SEK

HTC 800 RX
Art.nr 113481
(inkl. Mist Cooler)
Listpris: 285.000 SEK

HTC 80 iD
Art.nr 501909
Listpris: 83.500 SEK

* Kampanjvillkor: Gäller vid köp till 2012 års listpris.
Kan ej kombineras med andra rabatter och gäller
endast kunder i sverige. Inbytesmaskin ska lämnas
hos HTC i Söderköping. Kampanjen är giltig t.o.m
31/12-2012. Max 50 st per kund. Samtliga priser är
exklusive moms och frakt.

www.htc-ﬂoorsystems.com

HTC 950 RX
Art.nr 111570
(inkl. Mist Cooler)
Listpris: 356.950 SEK

HTC Sweden AB
Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping
Besöks-/godsadress: Klevvägen 7
614 92 Söderköping
Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12
E-mail: info@htc-sweden.com

Ring in din order: 0121-294 00

Ännu ett stor
för Rivners

Rivners AB håller
ställningarna i centrala Stockholm vad
gäller prestigefulla
rivningar. Nu river
man Nordeas huvudkontor och snart är
det dags för Råsunda.
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Det har blivit lite av Rivners signum att ta itu med komplicerade
innerstadsrivningar. Ju trängre och mera komplex desto mera
utmanande. Men Rivners har både kunnandet och utrustningen
som krävs. Kunnandet har man byggt upp under många år med
den här typen av arbeten. Men Projekt 21, som det kallas, som
innebär rivning av tre kåkar i kvarteren Hästen 22, 23 och 24 är
kanske ett av de mera omfattande projekten som man gett sig in i.
Fastigheterna som skall totalrivas ligger längs Mäster Samuelsgatan, mitt i Stockholm city och mitt emot den hårt trafikerade östra
infarten till Klaratunneln.

Näst intill nya fastigheter
I fastigheterna huserade tidigare Nordea och banken kommer att
flytta in igen när de nya fastigheterna uppförts men det blir inte
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förrän 2015. Kåkarna som rivs är näst intill nya och byggda så sent
som i mitten av 1980-talet och är fördelade på sju, åtta och 10
våningar. Ett av husen, det på åtta våningar, är prefab och innehåller
en kraftig stålstomme. Rivners påbörjade rivningsarbetet i april i år
och beräknas vara klara med i mars nästa år. Mitt i fastigheterna
fanns en atriumdel och här placerade man byggkranen som dels
lyfte upp alla maskiner och utrustningar och som nu används för
utlastning av bland annat prefabblock. Övriga rivningsmassor
störtas ner i schakt till bottenvåningen. Som vanligt är det ont om
utrymme runt fastigheterna på den här typen av innerstadsjobb vilket försvårar utlastningen. Som tur är finns en liten stickgata rätt in
i kvarteret, kallad Mellangatan, som bland annat leder till ett garage
och de runtomliggande fastigheternas lastkajer. Här kan Rivners
bilar lasta rivningsmassor. Just nu påverkas inte omgivningen så

rjobb

mycket av rivningen men det blir annorlunda då man kommer att
kalla in höjdrivarna. Till en början sker all rivning plan för plan med
mindre rivningsenheter vilket kommer att pågå ner till två våningar.
Därefter tar de större maskinerna med längre räckvidd över. Man
använder fjärrstyrda rivningsrobotar från Brokk fördelade på två
Brokk 330, en Brokk 180, en Brokk 100 och den lilla Brokk 50.
“För just det här projektet förvärvade vi nya Brokk 100 som
passar utmärkt tack vare sin låga vikt och kan köras på de svaga
bjälklagen. Det är främst i prefabkåken som vi bryter och bilar upp
hela block som sedan lyfts ner med kran”, säger Richard Steen från
Rivners som är projektledare för jobbet.
Man använder även minigrävare av märket Take Job på 5
och 8 ton samt en Komatsu på 10 ton. Alla i kompakt format för
att komma åt i de trånga passagerna. För minigrävarna har man
införskaffat två mindre betongsaxar av märket NPK och en större
på 3,5 ton. På Brokkarna sitter Brokk-saxar och hydraulhammare
från Atlas Copco. Ett stort antal kompaktlastare, de flesta av märket
Bobcat, används som vanligt för utlastningen. Allt stål skärs ner med
brännare. Richard berättar också att man nyligen köpt en DXR 310
rivningsrobot med gripskopa från Husqvarna Construction Products.
Elddopet för Husqvarnan var att riva 6000 m2 utfordringsvägg och
rivning förlöpte till största belåtenhet, enligt Richard.

Nyare kåkar = färre
skadliga material
Rickard Steen berättar att man uppskattar att projektet rör sig om
cirka 25 000 ton rivningsmassor där 90 procent är betong och stål.
”Vi river ju ganska nya kåkar så de innehåller nästan inget
farligt avfall, vilket gjort projektet lite smidigare än om de hade
varit äldre. Vi har tagit hand on lite PCB och en del olja, men det
är allt”, säger Richard.
4-2012 • Branschtidningen Professionell Demolering
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Prefabblocken frigörs med hjälp av en ny Brokk 100.

Prefabblocken vinschas ned till markplan.

“Det som dock gör jobbet lite speciellt och kräver stor försiktighet är at de innehåller tre transformatorstationer som inte
får skadas. Skulle de skadas av rivningen riskerar stora delar av
Stockholm att bli utan ström”, tillägger han.
I genomsnitt har man cirka 20 man på jobbet som för Rivners
del kommer att pågå till mars månad nästa år.

Ett Leed Platinum-projekt
Något som ställer särskilt höga krav på rivningsentreprenaden är
att hela projektet avses att certifieras enligt högsta nivån, Platinum,
i det amerikanska miljöklassificeringssystemet Leed. Fastighetsutvecklare för projektet är amerikanska bolaget Pembroke Real Estate
som utsett företaget Gardiner & Theobald till byggledare och tills
vidare är NCC Construction huvudentreprenör för etableringsarbeten och koordinering av rivningsuppdragen. Entreprenör för själva
byggdelen i projektet har ännu inte utsetts.
“Den miljöklassificering vi följer är synnerligen tuff både i
vårt arbete men det genomsyrar hela byggprojektet. Det omfattar
återvinning och återbruk av allt det vi river och att det som går att
ta till vara skall återanvändas. En hel del av inredningen säljer vi i
vår butik i Länna”, säger Richard.
En tillsatt miljökonsult följer arbetet kontinuerligt så att Rivners följer och uppfyller de hårda Leed Platinum-kraven. Projektet
har internationell styrning men ett viktigt krav från Rivners, innan
projektet började, var att all korrespondens skulle ske på svenska.

Förstärkningsarbeten med håltagning

Håltagning för förstärkning av grunden. Omkring 300 hål har borrats.
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Det huvudsakliga uppdraget på det här projektet för Rivners är
rivningsarbeten men man utför även en hel del håltagningsarbeten
i källaren. Håltagningsjobben görs av underleverantören Borrtjänst
i Mälardalen. Håltagning består främst i att borra ett 300-tal hål
som kommer att användas för förstärkning av de nya byggnaderna.
De nya byggnaderna kommer att vila på den gamla bottenplattan
som förstärks med pålar. Borrhålen har i genomsnitt en diameter på
80 mm och ett djup på upp till 3,6 m. Borrtjänst har fyra håltagare
heltid på projektet. Man utför löpande även en hel del håltagningsarbeten i transformatorstationerna som är i drift. Andra UE är
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Projektledare Richard Steen på Rivners.
Foto: Eva Skinner, Brokk AB

Foto: Eva Skinner, Brokk AB

Prefabkåken består av mycket smide som skärs ned.

Rivners Sanering AB samt Haninge Åkeri som ansvarar för hälften
av alla transporter. Merparten av alla lösa rivningsmassor levereras
till ett vägprojekt söder om Stockholm och betongblocken från
prefabfastigheten kommer att användas vid en skjutbana utanför
stan. Resterande transporter sköts av Rivners själva.

Nästa stora projekt - rivningen av Råsunda
Rivners har totalt sett ganska god tillgång på jobb men framförhåll-

ningen är kort. “Mycket kort”, understryker Richard. “Vi ser tydligt
att konjunkturerna förändrats under det senaste året. Vi har fortsatt
mycket att räkna på, nästan mer än tidigare, men det är osäkert
om jobben faller in eller inte. Sedan är priskonkurrensen stenhård
och vi upplever att det är många nya ansikten som dyker upp bland
konkurrenterna. Men som alltid håller vi fast vid vår prisbild. Om vi
skulle börja schakra med den är vi illa ute. Vi måste ta betalt för vårt
kunnande och den maskinpark som står till kundens förfogande. Så
jobbar vi”, säger Rickard. När den här artikeln skrevs blev det klart
att Rivners tilldelats rivningen av fotbollsstadion Råsunda i Solna.
Rivners har alltid hållit stilen. Sedan 1950-talet då bolaget
grundades har man nästan gått från hacka och spade till en
grävmaskin till dagens 13 rivningsutrustade grävare samt ett stort
antal rivningsrobotar i alla storlekar, kompaktlastare, lastbilar med
lastväxlare och ett hundratal containers. Rivners är fortsatt en av
de största rivningsentreprenörerna i Sverige med en omsättning en
bit över 100 miljoner kronor per år.

www.rivners.se

Bilden ovan: Här störtas rivningsmassorna ner. Sedan lastas de ut i containers genom en öppning i en passage
på bottenvåningen. Smidig utlastning
trots trång innerstadsmiljö.
Ännu ett gigantiskt projekt för Rivners.
Mitt i hjärtat av Stockholm. Tre fastigheter rivs med brokkar och medeltunga grävare ner till två våningar.
Sedan tar de tunga maskinerna över.
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Metadon Hilto
Järfälla Rivexpress
har precis avslutat
rivningen av delar
av anrika kvarter på
Södermalm i Stockholm. Ett känsligt
område mitt i Stockholm med skolor,
bostäder, kontor och
mycket trafik runt
omkring.

På Wollmar Yxkullsgatan på Södermalm i Stockholm låg förr i
tiden ett sjukhus kallat Maria Sjukhus. På den tiden hette kvarteret
Grimman men namnändrades till kvarteret Tygeln. Faktum är att
på platsen och i fastigheterna har man vårdat sjuka sedan slutet
av 1870-talet.

Historien börjar på 1600-talet
Men historien börjar långt innan det närmare bestämt 1663 då
holländaren Jacob Momma, adlad Reenstierna, köpte tomten.
Bland annat uppförde han det förnäma Reenstiernska palatset som
finns kvar än idag. Men under större delen av 1900-talet användes
fastigheterna inom Stockholms sjukvårdsdistrikt för vård förutom
under några på slutet då de användes som kontor. Den sista tiden
ekade lokalerna tomma och blev tyvärr ett tillhåll för hemlösa och
missbrukare, därav namnet Metadon Hilton i folkmun. Det var också
Maria Sjukhus som var orsaken till att lagen Lex Maria instiftades
då fyra personer avled på grund av giftinjektioner på 1930-talet.

Förvandling till dyra hyresrätter
Men nu genomgår tomten på söder en total förvandling. Vårdverksamheten är sedan länge flyttad och på platsen skall 197 nya
hyreslägenheter uppföras och parkeringsplatser för 90 bilar. Tyvärr i
den övre priskategorin. Det är byggföretaget Titania, på uppdrag av
Stockholms Hem, som står för byggnationen. Rivningsarbetena och
den förberedande byggetableringen sköts av Järfälla Rivexpress.
Järfälla Rivexpress drog igång rivningsarbetena i mitten av
augusti och när den här numret går till press, i början av december,
har man precis avslutat rivningsarbetena. Vad som återstår nu
invändig håltagning för nya hisschakt och installationer. Sedan ska
Rivexpressen lyfta av det som återstår av taket. De nya lägenheterna

skall stå klara för inflyttning till hösten 2014.
När Professionell Demolering besöker har man hunnit ganska
långt med rivningen. Cirka 40 procent av de delar som skulle
totalrivas är redan borta och på gårdsplanen ligger ett stort berg
av gammalt tegel. Ena flygeln på huvudbyggnaden, den del som
vetter mot det kända Reenstiernska palatset, håller man på att
riva. I övriga delar genomför man så kallad utrivning samt att man
schaktar i stor omfattning på ena sidan av fastigheten. I andra änden av fastigheten genomförs jordrening. Här låg en gammal krog
som uppfördes någon gång i slutet av 1600-talet och jordmassorna
runt omkring innehåller en hel del ohälsosamma ämnen. När de
delar som skall rivas är borta kommer man att uppföra flera nya
huskroppar på de öppna ytorna.
Projektledare från Järfälla Rivexpress är Adam Björk som
berättar att Rivexpressen haft i genomsnitt 15 man på jobbet
hela tiden.
“Det här har varit ett ganska intensivt projekt med synnerligen starka miljöhänsyn då fastigheterna ligger mitt i stan med
boende, skolor och kontor runt omkring. Särskild hänsyn har vi
tagit till hemmet för föräldralösa flyktingbarn som ligger i självaste
Reenstiernska palatset. Palatset ligger tätt intill en av de flyglar
som vi rivit”, berättar Adam.

Rivning, håltagning och sanering
Rivningsarbetena har dominerat vilka har omfattat tung maskinrivning och selektiv rivning invändigt. Man har dessutom utfört
omfattande stämpningsarbeten för de kommande byggnationerna.
En hel del markarbeten har också utförts där man sanerat tungmetaller. Invändigt har en del asbestsanering utförts. Man har även
utfört en hel del håltagningsarbeten. Framförallt handlar det om

Bilden nedan: Huset i bakgrunden är det Reenstiernska palatset. En fin gammal byggnad med flera hundra år på nacken. Idag är fastigheten hem för
föräldralösa flyktingbarn. Järfälla Rivexpress fick vara särskilt försiktiga när
de rev delen som vetter mot palatset. En vägg av presenningar hängdes upp
så nedfallande rivningsmassor inte skulle skada fasaden.
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Fastigheten delades mitt itu från översta till nedersta våningen med hjälp av
väggsågar. Man har stämpat för att undvika sättningar och ras. Den ena delen av
huset revs sedan.

on har stängt

väggsågning och man har haft mellan fyra till sex egna håltagare
på jobbet. Man har helt enkelt väggsågat sig genom hela huset
från den översta våningen till den nedersta. För att undvika sättningar vid sågsnittet har man stämpat upp bjälklaget. Man vill
också undvika att någon sida skulle rasa. Den separerade delen
revs sedan. Håltagningsutrustningen och diamantverktygen som
använts kommer främst från Hilti.

“Att dela huset var en känslig del av rivningen då inget av
de delar som skulle bevaras fick skadas. Detta gällde även flygeln
mot barnhemmet. Flygeln låg mycket nära och vi fick hänga upp
en kraftig presenning med hjälp av en teleskoplastare så att inte
rivningsmassor skulle slå emot och skada palatset”, berättar Adam.
Under rivningarna vattenbegöts området med hjälp av vattenkanoner från tillverkaren Duztech.

Ovan: I folkmun gick fastigheten under
namnet Metadon Hilton då den blev
hem för missbrukare och hemlösa
under en tid då den stod tom. Bilden
nedan visar en del av det gamla teglet
som man tagit vara på. En del av
teglet kommer att säljas vidare för
återanvändning.
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Adam Björk är arbetsledare och berättar att det här rivningsarbetet har varit speciellt på många sätt. Framförallt handlar
det om den extremt stora försiktighet man idkat i arbetet. “Det ligger många skolar, bostäder och kontor i området och vi
har bara tillåtits jobba på vissa tider för att störa så lite som möjligt. Dessutom ligger ett hem för föräldralösa flyktingbarn
alldeles intill rivningarna.
Vad gäller rivningsmassorna så har de varit hyfsat hanterbara
då rivningen till stor del varit selektiv. Däremot har det blivit en hel
del tegel, omkring 800 m3. En del av teglet har varit i så pass gott
skick att det gått att sälja vidare. Men som i alla innerstadsrivningar
i Stockholm är logistiken ofta en svår nöt att knäcka. På de flesta
ställen är det trångt och svårt att dels hitta plats för rivningsmassorna och dels för att komma åt att lasta.

Mycket strikta arbetsregler

Stora delar av det gamla sjukhemmets lokaler kommer att bevaras och
byggas om.
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Adam berättar att något som gjort det här projektet lite mera
speciellt i jämförelse med andra projekt är bestämmelserna runt arbetstiderna. “Området är väldigt störningskänsligt vilket inneburit att
vi arbetat efter ett ganska snävt schema. Arbetena har startat 8.15
och vi har tillåtits jobba i ungefär en och en halv timme med stopp
i 50 minuter. Därefter har vi jobbat i 45 minuter ytterligare. Efter det
ytterligare ett stopp på en och en halv timme för att sedan kunna
jobba vidare till arbetsdagens slut. Det knappa schemat har att
göra med framförallt de intilliggande skolorna och flyktinghemmet.
När PD sitter och pratar med Adam Björk på platskontoret finns
även byggföretaget Titanums platschef Staffan Sohl med. Staffan
berättar att han är mycket nöjd med Järfälla Rivexpress insatser. “Det
har funkat mycket bra i alla delar, särskilt med tanke på att det här
projektet innehåller många parametrar som komplicerar arbetet.
Jag tänker då på det känsliga läget, restriktioner i arbetstider och
en del svåra moment i rivningen”, säger Staffan.
Till sist frågar vi Adam hur han bedömer konjunkturen för
rivningsarbeten i år och han svarar ungefär som alla andra vi frågat:
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Här på hörnet har sedan 1600-talet och åtskilliga år framåt
en krog legat. Kanske självaste Bellmanhar gästat.
“Det är ganska tufft”. “Nu gäller det verkligen att visa vilka bättre
egenskaper vi har gentemot andra aktörer. Vi måste vara effektivare
och fortsatt hålla en hög kvalitet. Inte hitta genvägar för att spara
pengar. Det är ingen enkel ekvation som skall gå ihop”, säger Adam.
Men trots de tuffare konjunkturerna så är orderingången ungefär
den samma som 2011 men man måste kämpa hårdare för att ta hem
jobben. Adam tycker att man under 2012 haft bättre täckning för
sina maskiner. Däremot har den selektiva rivningen minskat en aning.

www.rivexpress.se

Utvald.
Med över 5 000 maskiner i produktion över hela världen är det ingen
tvekan om vem rivningsbranschen litar på när det gäller kraftfulla,
kostnadseffektiva och säkra rivningsuppdrag: Brokk har förtjänat den
förstaplatsen i mer än 30 år. Fjärrstyrd slagkraft precis där du behöver den.

Brokk AB | Tel 0910-711 800
info@brokk.com | www.brokk.com/se

Ny skopa för sortering
och återvinning
av rivningsmassor
Finska tillverkaren Allu lanserar nu en sensationell
nyhet för entreprenörer som arbetar med rivning.
En helt ny skopa från tillverkaren gör det ny
möjligt att även återvinna rivningsmassor med
en Allu-skopa. Skopan har testats på Fågelmyra
Avfallsstation i Borlänge och kunden som testade
nya skopan är lyrisk. Kunden Per Eriksson på 4
Environ kan med nya skopan återvinna cirka 50
procent av rivningsmaterialet. “Helt otroligt bra,
det är precis en sådan här skopat jag längtat
efter”, säger Per.
Det som skiljer nya skopan för rivningsmaterial från en standard-Allu är framförallt trummorna
som är större och kraftigare. Ramen är som i
standardutförandet, kraftig och stryktålig.
De är konstruerade för att sortera materialet
för att slitaget ska bli minimalt. Betongen man
körde på Fågelmyra innehöll mycket armering
men skopan stannade inte en enda gång när PD
besökte. Enligt Per så hade den stannat en gång
dagen innan men enligt Per klarade skopan själv
att klippa av armeringen.
Magnus Eriksson, som är VD för Allu Sverige
AB berättar att skopmodellen som testades på
Fågelmyra heter DSB2-12/C55. “Volymen är
ca 1,2-1,5 m3 beroende på hur man lastar den.
Slutfraktion på det utsorterade materialet är ca
0-50mm. Den väger ca 2 ton med fästplatta och
lämplig bärare är en maskin mellan 23-28 ton
men den kan köras på bärare upp till 35 tons.
Skopan har dubbla motorer och dubbel kedjedrift. Motorkraften är 75/110kW. Transmission
i oljefett bad och säkerhetsventil är standard”,
säger Magnus.
Magnus berättar vidare att det går även att
bygga bort läckoljeledningen från skopan om
kunden önskar det.

Case introducerar 8 WX - ny
serie av hjulgrävare

“Priset för denna skopa är något mer än
i standardutförande men i jämförelse med
rivningsutrustning är den billig. Kapaciteten är
självklart olika beroende på material och hur
länge kunden nöter med materialet i skopan. Men
i normalt tempo hinner man med ca 2-3 skopor
per minut ,vilket gör att man behandlar väldigt
mycket material”, säger Magnus.
Användningsområdet för Allu nya återvinningsskopa för rivare är stort men främst är den
perfekt för kunder som vill återvinna på plats
utan att behöva köra bort materialet. Eller för
kunder som tippar onödigt mycket material i en
kross när egentligen bara en del av materialet
behöver krossas.
Kolla in skopan i aktion på Youtube: http://
www.youtube.com/watch?v=Ur-??iNEV-??C0Q

www.allu.net

Case Construction Equipment har presenterat de
tre första modellerna i det nya utbudet av hjulgrävare. Modellerna benämns WX148, WX168
och WX188. Kraft och prestanda garanteras i
ett tre pumps hydraulsystem, med en dedikerad
pump för svängfunktionen, med möjlighet att
välja arbetslägen på motorn, en stabil undervagn
och en förbättrad förarhytt. Dessa förbättringar
resulterar i en ökad förarkomfort och enkelt
handhavande, utmärkt servicetillgänglighet och
minskade ägarkostnader.

Kraft och kontroll
Case hjulgrävare använder ett tre pumps hydraulsystem, med en pump endast avsedd för
svängfunktionen. Detta ger en kontinuerlig rörelse
och låter operatören använda sig av multikontroller för en smidig och produktiv grävprestanda.
Den extra kraftfulla hydrauliken hanteras av
”Case Intelligent Hydraulic System Control”, som
erbjuder en enda dator för förbättrad styrbarhet
och förenklade diagnostik. “Automatic Powerboost” finns på alla tre modellerna, för att ge
optimal prestanda vid tung belastning. Det finns
också en automatisk kraftökning vid körning för
att säkerställa snabba transporter mellan olika
arbetsområden. Förbättrad orbitrolstyrning ger
enkel styrning och manövrering. För kontroll
av motorvarvtal och möjlighet att välja arbetslägen på motorn erbjuds en enkel kontroll för
användaren, där maskinens funktion ställs in.
Denna kontroll har följande lägen: låg tomgång,
2 lyftlägen, 3 typer av Eco arbetslägen, plus ett
läge för maximal grävprestanda. Det finns också
ett särskilt transportläge för snabb förflyttning
mellan olika platser. ”Case Intelligent Swing” (CIS)
ger operatören möjlighet att justera maskinens
olika grävcykler för att passa en mängd olika
arbetsplatser. Maskinerna har fyra inställningar
för svingaccelerationen och tre inställningar för
inbromsningen, vilket gör dessa maskiner lättare
att använda i trånga miljöer.

Stabil arbetsplattform

Bilderna ovan visar rivningsmaterial
innan det krossats i nya Allu-skopan.
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Så här såg det färdigbehandlade materialet ut.

Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2012

Case grävmaskiner är kända för en robust
konstruktion och för att vara starkt byggda, vilket
har visat sig sant genom många år av pålitlig drift.
De senaste WX modellerna har ett extremt robust
chassi med möjlighet till schaktblad. En maskin

utrustad med ett schaktblad och stödben, eller
utan schaktblad och stödben både fram och bak,
ger total balans och en stabil arbetsplattform.
Maskinerna manövreras genom en ny helautomatisk hydrostatisk ”powershift-transmission”
som är direkt monterad på bakaxeln för maximal
markfrigång. Med nya robusta ZF axlar, levererar
grävmaskinerna höga hastigheter, upp till 35 km
/ h, men också total kontroll vid låga hastigheter
genom en kryphastighetsfunktion. Denna robusta
axeldesign erbjuder utmärkt dragkraft och axlarna har ett system med automatiskt låsning för
maximal stabilitet vid arbete utan stödben. Våta
bromsar med multi-disc och oljebyte i axlar vid
2.000 timmar ger minskade driftskostnader och
betryggande kraftfulla bromsar vid full fart. Kunden kan välja enkel däck, dubbla däck eller super
breda däck för maximal bärighet i alla terränger.

Utvecklad komfort och kontroll
ROPS / FOPS förarhytt på WX maskinerna uppfyller alla EU-regler, vilket ger en bekväm och säker
arbetsmiljö. Med automatisk luftkonditionering,
luftfjädrat säte och justerbara kontroller kommer
alla operatörer att kunna hitta en bekväm arbetsställning, vilket ger minskad trötthet och ökar
produktiviteten. Den bullerisolerade hytten har
ergonomiskt utformade armstöd och fotpedaler,
med tonade säkerhetsglas och stora solskydd
ger maximal synlighet runt om maskinen. Alla
körfunktioner har placerats på rattstången, med
övriga kontroller grupperade inom räckhåll för
enkel manövrering . En ny LCD-multifunktionsskärm ger information till operatören och snabb
diagnostikinformation för servicetekniker.

Minskade driftskostnader
Hjulgrävarna har nya ”long-life” bussningar som
en del i den robusta bom- och stickutformningen.
Detta ger 500 timmars smörjningsintervallet för
WX168 och WX188 och 100 timmars intervall för
WX148. Säkerhetsventiler är standard på huvudbommen, och Case erbjuder ett utrustningspaket
med säkerhetsventiler, lastningskrok eller öga och
ett varningssystem för överbelastning som tillval.
Breda servicedörrar ger utmärkt servicevänlighet
på marknivå, med lätt åtkomliga olje- och bränslefilter och enkla smörjpunkter.

www.maskinia.se

Effektiva skivsiktar för allt avfall

Merlo förstärker
i Stockholm!

Merlos svenska generalagent AB Hüllert
Maskin har anställt Janne Fagerström, som
från den 1 oktober representerar företaget i
Stockholmsområdet. Satsningen innebär att
Hüllert Maskin nu öppnar ett fast säljkontor
strax norr om Stockholm. Det finns i Arlandastad hos AB Hüllert Maskins och Merlos
servicepartner HVL Maskin AB.
Janne Fagerström är 44 år och har under
de senaste 13 åren sålt verktyg. En del av
hans tidigare kunder är också maskinägare
och därmed är han redan bekant med många
Merloägare. Även i övrigt har han ett förflutet
med teknisk och maskinell anknytning.
Skogsbruksskola och några år i skogsbruket
gjorde att han även fick en kort yrkeserfarenhet som maskinförare.
“Jag går in för mitt nya jobb med glädje.
AB Hüllert Maskin hör man alltid mycket gott
om och det ska bli roligt att bli en del av ett
företag som satsar och som sätter sina kunder
i fokus”, säger han.
En av hans första uppgifter blev att vara
med i Merlos monter under Tierpsmässan
som hölls den 4-6 oktober. “Successivt
har jag nu börjat besöka alla Merloägare i
Stockholmsområdet för att presentera mig”,
säger Janne.

www.hullert.se

Andersen Contractor AB demovisade EcoStar
skivsiktar på Demcon mässan 6 – 7 september. Med en smart teknisk lösning är dessa
siktar mycket användbara för sortering av olika
restmaterial.
EcoStar skivsiktar har ett patenterat system
som säkerställer att avfallsmaterialet inte täpper
igen sikten eller fastnar runt drivaxlarna. Det
medför ett konstant materialflöde och en hög
kapacitet. Skivsiktarna skakar materialet vilket
både förbättrar och snabbar på separeringen
av material. Därmed ökar kapaciteten och en
mindre siktyta behövs vilket sparar plats. Detta
ger sammantaget både lägre drift- och underhållskostnader.
EcoStar skivsiktar är en effektiv lösning för
sortering av all slags avfall som hushållssopor,
industriavfall, biomassa, papper, plast, byggavfall, skrot, slagg, torr-våt separering med mera.
Skivsiktarna anpassas efter typ och mängd av
material som ska siktas. Kapaciteten ligger på
upp till 200 ton per timme.
Siktdäck finns med längder mellan 2 och
6 meter. Slutfraktion från 0 - 5 mm och upp till
350 mm. Som standard har sikten ett siktdäck.
De kan också byggas i två däck för att få ut tre
olika fraktioner, exempelvis 0–10, 10–100, >
100 mm.
Skivsiktarna finns i versioner som är sta-

tionära, lastväxlarmobila och bandburna. De
kan drivas hydrauliskt från en kross eller med
elgenerator, samt med dieselmotor i bandburet

utförande. Maskinvikt från 2,5 ton i stationärt
utförande.

Thomas Schulz
slutar på Sandvik

Schulz bidrag till
Sandvik och
önskar honom
lycka till i hans nya
värv”, säger Olof
Faxander, VD och
koncernchef för
Sandvik.
Sökandet
efter en efterträdare har inletts.

Thomas Schulz, chef för affärsområdet Sandvik
Construction och medlem av koncernledningen,
slutar på Sandvik för att istället tillträda som VD på
det globala verkstadsföretaget FL Smidth & Co
A/S, med säte i Köpenhamn. Thomas Schulz har
arbetat för Sandvik sedan 2001 och har innehaft
olika ledande positioner inom anläggningsområdet.
“Jag vill uttrycka min tacksamhet över Thomas

www.andersen-contractor.se

www.sandvik.se

Diamond tools
Made in Germany
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Globax investerar i Sveriges
första krossverk från Gasparin
Rivningsentreprenören
Globax har investerat i ett
krossverk från Gasparin.
Maskinen levererades under
hösten och sattes omedelbart i drift. Återförsäljare i
Sverige för Gasparin är företaget Andersen Contractor
AB.
David Ehrenstråle, text & foto
Globax AB i Helsingborg är en entreprenör inom rivning, sanering, marksanering och håltagning. “Med det nya krossverket
från italienska Gasparin, tar vi ett kliv in i framtiden”, säger
Börje Åbinger, företagets VD. Genom att krossa rivningsmaterial på platsen blir det färre transporter. Krossverket fjärrstyrs
med radio. Maskinisten kan sitta bekvämt i grävmaskinens
hytt och manövrera enheten därifrån.

Omgående i drift
Svensk representant är Andersen Contractor AB i Örsundsbro,
som överlämnade krossverket vid en enkel överlämningsceremoni andra veckan i oktober. Första jobbet innebar krossning

Vid överlämningsceremonin närvarade från vänster Svante Göransson (Andersen Contractor AB), Börje
Åbinger, Johan Assarsson & Detlef Peine (samtliga Globax AB) samt Carlesso Valter & Battochio Stefano
(båda Gasparin Impianti s.r.l.).
av 3000-4000 t av rivningsmassor med innehåll av betong
och tegel på Clifftons terminal i Helsingborg. Ett material som
Cliffton efter krossning kan sälja som förstärkningsmaterial.
Nästa insats blev i Tingsryd eller Asarum. Globax räknar med
att krossverket till hälften kommer att användas för krossning av egna rivningsmassor och till hälften för renodlad
entreprenadkrossning åt externa kunder.
En snabbtitt gav vid handen att massorna hos Cliffton
innehöll relativt stora mängder finmaterial. Dessa finfraktioner sorteras ut tidigt i processen i krossverket. De kan tas
ut i ett separat upplag med en särskild bandtransportör. Vid
tidpunkten för vårt besök var verket så nytt att bandvågen
fortfarande var under kalibrering. Systemet med vattenbekämpning av damm föreföll vara effektivt då krossverket
fortfarande var nymålat och fräscht.

Fakta om krossverket
Krossverk Gasparin Diablo GL106CV väger knappt 30 t och
går på larv. Ombord finns rotationskross 100x60 cm, grizz-

Snart startar förvandlingen
av Råsunda fotbollsstadion

Maskinist Johan Assarsson på Globax visar manöverpanelen för fjärrstyrningen, som han lätt kan ta
med sig in i grävmaskinens hytt och manövrera
krossverket därifrån. “Vi kan köra runt 15 timmar
på full tank”, säger han.
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Detaljplanen för förvandlingen av Råsunda är klar. 700 bostäder
och ett kontorshus på 19 000 kvadratmeter ska ersätta den gamla
nationalarenan i Solna. Demonteringen av Råsunda kommer att
påbörjas under januari 2013 och beräknas vara klar till sommaren.
Detaljplanen för det nya området i Solna godkändes våren 2012.
De nya bostadshusen blir sex till nio våningar höga och kommer
till färg och form att ansluta till den äldre bebyggelsen Råsunda.
Ett nytt kontorshus vänds ut mot Frösundaleden och nya gatustråk
knyter ihop Solna centrum med gamla Råsunda. Det befintliga
höghuset för kontor bevaras och låghuset som ansluter till västra
läktaren görs om till kontor, butikslokaler och restauranger. I området
planeras också en förskola.
Förvandlingen av Råsunda leds av Visio Exploatering AB, ett
bolag som samägs av Peab och Fabege. Visio tillträder fastigheten
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Det krossade massorna kan Cliffton använda som
förstärkningsmaterial.
lymatare, sikt, överbandsmagnet, bandtransportörer, dammundertryckning med dysor, bandvåg med mera. Motorn är
en John Deere på 138 kW och driften helhydraulisk, bortsett
från krossens kilremsdrift. Kapaciteten uppges till 220 t/h.

www.andersen-contractor.se
www.globax.se

den 3 december och har utsett Rivners AB till rivningsentreprenör.
Råsunda fotbollsstadion kommer att demonteras i tre etapper och
mycket av materialet kommer att återvinnas.
“Eftersom byggnaden är relativt enkelt konstruerad går stora
delar att montera isär och frakta bort bit för bit. Vi planerar att
börja arbetet i januari och fram till dess jobbar vi bland annat med
detaljplaneringen och information till verksamheter och boende i
området”, säger Ali Ranji, projektchef Visio Exploatering.

Tidningen Professionell Demolering
önskar alla sina läsare och
annonsörer en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt År

POSITIONED DIAMONDS

SVERIGES
BÄSTA BORR?

Dimacx® segment
positionerade
diamanter

Sedan maj i år har vi sålt 70 000 av våra egna
Dimacxsegment!
Det motsvarar 7000 st Ø127 mm borr.
Borren har i dagsläget presterat
105 km borrning.
Kan vi kalla detta en succé?

Tel: 031 - 52 01 16 • Tagenevägen 1 • 422 59 Hisings Backa
info@jerneviken.se • www.jerneviken.se

Premiär för Dem
I samband med mässan
DEMCON 2012 som hölls i
början av september i Stockholm delade man på kvällen
efter den första mässdagen
ut Det Svenska Demoleringspriset. Aldrig någonsin har
ett liknande pris delats ut
i Sverige. Priset omfattade
10 olika priskategorier och
responsen efteråt blev betydligt större än väntat.
Foto: Vito Gogola
Instiftandet av det Svenska Demoleringspriset ägde rum
under mässan DEMCONs middag som hölls i Scandic Hotel
InfraCitys ballroom den 6 september på kvällen. Initiativtagare till priset är tidningen Professionell Demolering. Priset
ges i samarbete med branschorganisationerna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna som
ingår i Sveriges Byggindustrier.

Tio olika kategorier
Sammanlagt delades priser ut i tio olika kategorier: Årets
rivningsentreprenör, Årets Håltagningsentreprenör, Årets
Tillverkare, Årets Rivningsprojekt, Årets Håltagningsprojekt, Årets Återvinningsprojekt – Rivning, Säkerhet och
arbetsmiljöpriset, Årets Återvinnings & miljöpris, Det Stora
Innovationspriset och slutligen Hederspriser.
15 företag hade anmälts och samtliga blev nominerade. Mängden anmälningar bedöms som god för att vara
första gången för priset. Allmänt bedöms svenska företag
vara ganska lågmälda i den här typen av utdelningar. Den
välbekanta Jantelagen har fortfarande ett visst inflytande.
Flera av de anmälda företagen önskade nomineringar i flera
kategorier. Hederspriserna kan man inte nomineras till utan
bestäms av tidningen Professionell Demolerings redaktion
i samråd med Svenska Demoleringsprisets jury som består
av Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson, Lars Sandström, ordförande i Riv- & Saneringsentreprenörerna och
sekreterare i Håltagningsentreprenörerna. Sedan ingår ett

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
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antal välkända branschmän som tidigare varit aktiva i de
branscher priset omfattar: Bo Hörnqvist, rivning, Lars Eriksson,
rivning/håltagning, Jan Lemos, håltagning, Gunnar Landborg,
håltagning och Niclas Johansson, rivning/håltagning. Sedan
följer två jurymedlemmar som arbetar på leverantörssidan
med utrustning för rivning och håltagning: Tommy Hällgren
och Arne Holgersson. Till sist sitter två representanter från
branschpressen med, Micael Appelgren, chefredaktör för MEtidningen som är förbundstidning för Maskinentreprenörerna
och Jan Hermansson som är chefredaktör och representant
från tidningen Professionell Demolering som anordnar priset.
Presentatör för arrangemanget var Jan Hermansson med
stöd av Ola Månsson och Lars Sandström som stod för själva
utdelningen. “Jag är förvånad över hur bra detta initiativ togs
emot av våra industrier. Folk verkligen lättade upp, sträckte

moleringspriset

Från vänster till höger: Svend M. Andersen (Hederspris), Ante Larsson (Hederspris för Kjell Larsson), Owe Persson (Hederspris, Recyclingpriset), Johnny Kjellhagen
(Årets Håltagare), Kjell Andersson (Arbetsmiljöpriset), Henric Nyman (Årets Håltagare), Eva Skinner and Mikael Gardell (Årets tillverkare), Anders Ströby (Hederspris),
Rosemarie A. Beckman (Stora Innovationspriset), Lisbeth Hörnqvist, Ulrica Hofdell and Martin Hofdell (Årets Återvinningspris - Rivning), Lillan Österman (Hederspris
för Bror Österman), Richard Larsson (Hederspris för Håkan Thysell) och Carl-Johan Bendefors (Årets Håltagningsprojekt). Saknas på bilden gör Mike Johnson som
mottog Mats Johanssons Hederspris, Anders Johnsen från Tractive, Betongborrargruppen och Kjell Steen.
ryggen och visade att de var mycket stolta över att vara en
del av dessa branscher “, säger Lars Sandström, ingenjör på
Svenska Byggindustrier och delaktiga i de svenska föreningar
för rivning och betong sågning och borrning.

Hederspriser
Över 250 personer hade samlats i Scandic InfraCitys ballroom
för att närvara vid ceremonin. När lamporna var nedtonade
och musiken började spela visade många kandidater en tydlig
spänning över de resultat som skulle meddelas från scenen.

Prisutdelningen började med hedersutmärkelserna, som var
totalt nio till antalet. De första tre utmärkelser gavs postumt
till personer som hade arbetat i och med det svenska rivning
och håltagning industrier hela sitt liv och som nyligen gott
bort. De postuma priserna gavs till Bror Österman, en av de
första som började jobba med betonghåltagning i Sverige.
Bror var en entreprenör med stort hjärta, en god kollega och
en duktig uppfinnare och konstruktör av utrustningar för
håltagning. Nästa postuma pris gick till Kjell Larsson som
ägnat sitt liv åt att arbeta med håltagning, rivning och återvin-

ning. Kjell var en av grundarna av de branschföreningar som
finns inom dessa sektorer. Det sista postuma priset gick till
Mats Johansson som var en av de verklig stora uppfinnarna
i denna industri och hans produkter är välkända över hela
världen idag. Mats utvecklade många maskiner för särskilt
kapning av betong. De flesta entreprenörer både i och utanför
Sverige är förmodligen bekanta med framförallt ringkapen.
Ett verktyg som revolutionerade en hel värld tack vare att
klinga kunde såga över sitt eget centrum. Företrädare för de
postumt vinnarnas familjer mottog priserna vid ceremonin.
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Lillan Österman för Bror Östermans Hederspris.

Svend Andersen mottar Hederspris.

Anders Johnsen mottar Hederspris.

Eva Skinner, Brokk AB, årets tillverkare.
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Ante Larsson för Kjell Larssons Hederspris.

Anders Ströby mottar Hederspris.

Mike Johnson för Mats Johanssons Hederspris.

Owe Persson mottar Hederspris.

Kjell Steen med för Årets Rivningsentreprenör.

Johnny Kjellhagen och Henric Nyman, Årets Håltagare.

Thomas Larsson & Carl-Johan Bendefors,
Tony Westman, Årets Rivningsprojekt. Årets Håltagningsprojekt.
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Richard Larsson för Håkan Thysell.

Kjell Andersson, Arbetsmiljöpriset.

Martin Hofdell, Årets Återvinningspris - Rivning.
Hedersutmärkelser gick också till Owe Persson, som
bör ses som en av grundarna av den håltagningsbranschen
och en välkänd uppfinnare av maskiner och hjälpmedel för
håltagaren och rivaren.
Hederspris gick även till Svend M. Andersen från Andersen Contractor AB som har arbetat med försäljning inom
bygg- och anläggningsbranschen i cirka 50 år och under de
senaste 25 åren har han ägnat sig åt att förse den svenska
rivning, återvinning och skrotindustrin med optimala maskinoch verktygslösningar som gjort det dagliga arbetet enklare
för entreprenören.
Ett hederspris gavs också till Anders Ströby, VD för
Husqvarna Construction Products, för att han visar, trots sin
position inom bolaget, en hängivenhet, energi och drivkraft
att introducera innovationer inom rivning- och håltagning.
Det är unikt att en person i hans ställning har en så djupgående kunskap och intresse för tekniska detaljer och funktioner
i hans företags produkter.
De sista två hederspriserna gavs till två unika svenska
produktutvecklare: HTC Swedens grundare Håkan Thysell och
grundaren av Pentruder-utrustning Anders Johnsen. Håkan
Thysell har genom sitt arbete skapat en helt ny arbetsgren för
denna industri i sin metod och utvecklingen av kvalificerade
maskiner för slipning och polering av betonggolv. En hel
värld följer idag hans exempel. På liknande sätt har Anders
Johnsen sedan många år tillbaka utvecklat ett helt nytt sätt
att tänka ifråga om håltagning. Hans system kombinerar
tänkande, högfrekvensteknologi och mekanik som aldrig
tidigare skådats och som erbjuder entreprenören ökad effektivitet, ett smidigare arbete och förbättrad arbetssituation.

Vinnare av Demoleringspriset
huvudkategorier
Priset Årets Håltagningsentreprenör gick till Arnesson Betongborrning i Värmland. Under mer än 30 års arbete har
Arnessons lyckats bevara sin personals unika kunskaper och
färdigheter och utveckla dem och företaget till en fullfjädrad
och rikstäckande håltagningsentreprenör.
Priset Årets Rivningsentreprenör gick till Stockholmföretaget Rivners. Rivners har funnits sedan 1950-talet och
har utan stora åthävor och gester låter resultatet tala för sig
själv. Genom naturlig successionsordning har de alltid lyckats
behålla den “gamla” företag “rätt i tiden”.
Priset Årets Tillverkare gick till Brokk AB. Brokk började
utveckla fjärrstyrda rivningsrobotar redan på 1970-talet,
långt innan dagens avancerade maskiner och verktyg fanns
för rivning. Det var en banbrytande metod som skulle utföra
rivningsarbete betydligt säkrare och effektivare, och i vissa
trånga utrymmen där det skulle ha varit omöjligt att utföra
rivningar utan denna metod. Tillverkaren har även under
det senaste decenniet visat en stor kapacitet och expansion
i synnerhet när det gäller nya modeller och tillämpningar.
Årets håltagningsprojekt gick till det västgötska företa-

Owe Persson, Recyclingpriset.
get A-borrning för den exakthet och professionalism som de
visat utförandet vid ett av de mera omfattande och komplexa
håltagningsprojekten i mannaminne både vad gäller själva
uppgiften och projektet omsättning. Och för att företaget
lyckats övervinna de svåra och tumultartade tider som rådde
efter projektets genomförande.
Årets Rivningsprojekt utdelades till företaget Betongborrargruppen - Rivning - Sanering - Håltagning. Motiveringen
löd att företaget visat stor kunskap och professionalism i en
mycket okonventionell och komplexa rivning vid Stockholms
Central, mitt i huvudstaden. En mängd olika typer av rivningsmetoder användes och i samma omfattning även håltagning.
Årets Återvinningsprojekt - Rivning gick till det Göteborgsbaserade företaget Rivab, idag en del av Lotus Rivning.
Man fick priset för att man uppvisat en omfattande kompetens och professionalism i rivning och återvinningen av en
historisk och kulturskyddad fastighet på Hisingen i Göteborg.
Fastigheten demonterades varsamt i en känslig storstadsmiljö. Bland annat togs en stor mängd tegel tillvara för att
återanvändas på den nya byggnad som uppförs på platsen.
Säkerhet och arbetsmiljöpriset gick till företaget Arnessons Balkongsågning för att man utvecklat och patenterat
en ny och säker metod för rivning av balkonger. Priset avser
hela metoden men i synnerhet den jigg som ingår i konceptet.
Då felaktig balkongrivning inneburit många skador och även
dödsfall kommer denna uppfinning i rättan tid.
Återvinnings- och Miljöpriset tilldelades företaget
Jerneviken Maskin AB för att ha introducerat i samarbete
med tyska företaget Gölz en så kallad Slurrybox. Slurryboxen
återvinner betongslam, det vill säga att den avskiljer vattnet
från slammet. Slammet packas effektivt till små bricketter som
sedan enkelt kan deponeras. Vattnet är renat från skadliga
ämnen och kan släppas ut i en dagvattenbrunn.
Det Stora Innovationspriset tilldelades företaget Tarpaper Recycling för att ha utvecklat en metod för at återvinna
tjärpapp. Tjärpapp har tidigare gått på deponi men tack
vare metoden kan tjärpappen omvandlas till en ingående
komponent vid tillverkning av nytt vägmaterial.

Rosemarie A. Beckman, Stora Innovationspriset.

Sveriges Byggindustriers vd tillika medlem i Det
Svenska Demoleringsprisets jury Ola Månsson delade
ut de olika priserna tillsammans med Lars Sandström
som också arbetar på BI. Lars är sekreterare i HiB
och ordförande i Riv- & Saneringsentreprenörerna.
runt Demoleringspriset. Detta tyder på att det var hög tid
att instifta priset och ge branschen och dess aktörer den
uppskattning som de förtjänar. Svenskar vill normalt inte
sticka ut för mycket och är försiktiga med den här typen av
marknadsföring. Många entreprenörer vill också hålla tillbaka
information om sina jobb för att undvika konkurrens. Men
våra entreprenörer måste vara stolta över sig själva och vad
de uträttar. Vi har så många fantastiska uppfinnare, tillverkare
och duktiga entreprenörer i det här landet. Det var på tiden
att det Svenska Demoleringspriset inrättades. Jag vill också
rikta ett särskilt tack till ledamöterna i juryn som har gjort ett
fantastiskt jobb och en särskilt Ola Månsson och Lars Sandström från Svenska Byggindustrier som har stött projektet
på ett starkt och hängiven sätt “, avslutar Jan Hermansson.

Det Svenska Demoleringspriset 2014
Det Svenska Demoleringspriset har sedan det instiftades
fått en fantastisk uppmärksamhet i olika typer av media och
inte minst hos de tävlande själva och branschen som sådan.
Vinnarna använder utmärkelserna för att marknadsför sig
själva och branschen vilket är mycket positivt. Det Svenska
Demoleringspriset kommer inte att arrangeras varje år utan
det som mässan DEMCON arrangeras. Detta innebär att 2014
är det dags igen. DEMCON 2014 kommer att hållas 4-5 september på InfraCity. Prisets jury kommer att vara densamma
och mer information om hur man anmäler sig kommer att
annonseras under 2013 i tidningen Professionell Demolering
samt på HiBs och Riv- & Saneringsentreprenörernas hemsidor.
“Vi trodde aldrig att vi skulle få en så positiv respons

De eftertraktade priserna som tillverkats av Gränna
Glas och designats av Jan Hermansson.
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Dammfritt hotellbygge i Åkersberga
Byggreturer löste dammproblemet på dammigt hotellbygge i Åkersberga.

Damm och åter damm är ett ständigt återkommande problem
på byggen runt om i landet. Damm kan vara ett problem vid
utomhusrivningar och det har man börjat få lösningar på med
de populära vattenkanonerna. Men invändig dammbildning har
varit ett stort problem mycket längre. Men här har det sedan
länge funnits effektiva system som hanterar dammet snabbt,
effektivt och om man så vill kan dammet ledas utomhus.

Nytt centrumhotell
Entreprenören Härnösands Byggreturer som har ett brett
tjänsteregister omfattande rivning, betonghåltagning, sanering med mera genomför en så kallad utrivning i Åkersberga.
Förutsättningarna för en riktigt dammig arbetsplats var höga.
Men Byggreturer är gamla i gården och är vana att se till att
arbetsplatsen blir behaglig att arbeta i för sina mannar.

Det handlar om ett större ombyggnadsprojekt i Åkerberga
Centrum. Det gamla kommunalhuset håller på att konverteras
till ett hotell och lokalerna rivs och byggs om totalt invändigt.
Byggreturers uppdragsgivare är Tunadotter AB. Byggledningen
sköts av Ebab Byggentreprenad.
Byggreturers arbete inleddes med sanering av hela
fastigheten och sedan tog de invändiga rivningsarbetena
vid. Man har även utfört en del smidesavväxlingar kopplat
till upptagning av hål för en hel del nya dörrar, hisschakt med
mera. Man har även ha en hel del jobb med de nya våtutrymmena i varje hotellrum. Det kommer även att bli en hel del
installationshåltagning vad det lider. Totalt handlar det om
arbeten på fyra plan och man har under arbetstiden haft upp
till 10 man på jobbet i genomsnitt.
Hotellbygget är ett intensivt jobb med korta tidsramar. När
den här tidningen är ute hos läsarna har Byggreturer redan
avslutat det mesta av rivningen.

Smart Heylo dammslukare från BVM
Vad som är typiskt för den här typen av renoveringsrivningar
är att det dammar mycket. Ventilation och stofthatering är

A och O och inte minst att personalen använder effektiv
skyddsutrustning. Jonas Israelsson som är arbetsledare hos
Byggreturer säger att arbetsmiljön har högsta prioritet på
företaget. “Vi är väldigt noga med att våra mannar ska må
bra på jobbet och inte utsättas för onödiga risker. Framförallt
måste luftväxlingen vara god även om de nu alltid använder
munskydd ändå. Men mycket damm i luften skapar sämre
sikt och är i allmänhet en belastning i arbetet”, säger Jonas.
I maskinparken ingår en omfattande professionell utrustning för dammbekämpning. Men till detta projekt beslöt
man sig för att testa en relativt ny modell av luftrenare för
arbetsplatsen nämligen Heylos nya luftfilter FT1000. Heylos
produkter säljs i Sverige av företaget BVM ByggVärmeMaskiner med huvudkontor i Göteborg och ett försäljningskontor
i Stockholm.
Heylo är ett tyskt fabrikat som sålts av BVM under
ganska många år och man är bland annat kända för sina
smidiga och lätt flyttbara byggfläktar. Men med nya FT1000
kan man nu på ett ännu mera effektivt sätt samla upp de
skadliga partiklarna genom ett förfilter och sedan genom ett
HEPA-filter för att säkerställa ren returluft. Med H14 filter
är reningsgraden mer än 99,99% så att renad och filtrerad
luft släpps ut i lokalen. Vill man bli av med returluft kan den
enkelt ledas ut ur lokalen med en luftslang.
“Vi har ju i princip alla de svenska tillverkarnas luftrenare
och stofthanterar i sortimentet men jag måste säga att jag är
imponerad av Heylos FT1000. Enheten är mycket kapacitetsstark och har en förmåga att hålla väldigt rent i rummet. Luften
känns fräsch och klar. En annan fördel är att enheten är lätt
att flytta med sig”, säger Jonas.
Det är ganska stora öppna ytor på det här bygget så det
är inte så lätt att skapa ett undertryck i rummen, något som
skulle driva ut dammet ännu effektivare.
Byggreturers Ronny Åslund som använt FT1000 på bygget är mycket nöjd. “Jag är van att jobba med luftrenare av
den här typen och jag kan bekräfta att FT1000 är betydligt
mera kapacitetsstark än genomsnittet. Man får naturligtvis
rensa grovfiltret en till två gånger per dag men det är ju ett
bevis på att den är effektiv också. Rensningen är gjord i en
handvändning”, säger Ronny.
“Vi har kört en hel del med den när vi stått och bilat och
luften blir så klar att man till och med vill ta av sig munskyddet”, tillägger han.

Flexibel enhet
Roger Olsson, som jobbar med Heylos produkter på BVM, säger

Jonas Israelsson tycker att FT1000 är byggd på ett
flexibelt sätt och kan varieras på en rad olika sätt
för att passa arbetsuppgiften.

34

Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2012

Upptagning av hål för nya dörrar och avväxlingar
är det gott om då många nya hotellrum ska byggas.

Det blir snabbt dammigt när inte luftrenarna är igång.
att den nya luftrenaren FT1000 är i särklass den kraftigaste i
sin klass. Det väger endast 33 kg men levererar med en steglös
fläkt upp till 3 800 m3/h. Heylo FT 1000 arbetar med filterklass
H14 (Hepa) eller F9 som huvudfilter och kan användas som
dammätare, undertryckssystem eller som punktutsug eller som
en kombination av alla tre.
“Till luftrenaren kan dessutom upp till tre slangar anslutas
till sugsidan och den kan då användas som punktutsug så att
dammspridningen blir minimal i lokalen. Med en sugslang och
två öppna sidor fungerar den som en dammätare. Om man
sätter en slang på trycksidan och förseglar rummet skapar man
ett undertryck och minimerar då spridningen till intilliggande
rum”, säger Roger.
Enheten har också lite andra finesser som extra eluttag så
att man kan ansluta en extra elektrisk enhet. FT 1000 indikerar
både med ljud och ljus när filtret behöver rengöras eller bytas.
Andra fakta om enheten är att den har steglös varvtalsstyrning, den går på 230V/50Hz och har en effektupptagning på
465W. Bullernivån på tre meters avstånd ligger på 56dB(A).
Den mäter 950 mm i höjd, 450 mm i bredd och 650 mm i djup
så den är lätt att ta med i bilen. Enheten väger bara 33 kg. På
filtersidan sitter tre stycken G4 som förfilter och huvudfiltret
är ett H14 alternativt F9.

Från höger till vänster: Johan Wallmark och Jonas Israelsson från Härnösands Byggreturer samt Roger
Olsson från BVM ByggVärmeMaskiner AB.

Fortsatt god jobbtillgång
Härnösands Byggreturer har trots de lite vikande konjunkturerna gott om jobb. Historiskt sett så har man sin
största marknad i Stockholm och här arbetar man för
att stärka sin ställning ytterligare. Men man har även
stärkt sin ställning på hemmaplan inom bland annat
håltagningstjänster genom förvärvet av CD Boströms
Borrtjänst. Man har också förvärvat inkromet till

Ronny Åslund tycker att det är smidigt att byta filter.

Roger Olsson berättar om FT1000s olika egenskaper.

sundsvallsbolaget Byggrecycling bestående av diverse
utrustningar och maskiner för rivning och återvinning.
“Vi har en noga angiven plan hur vi vill att företaget
skall utvecklas”, säger Johan Wallmark som är controller
på Härnösands Byggreturer.

Företaget sysselsätter idag omkring 80 man varav
20 är håltagare och cirka 50 till 60 personer arbetar med
rivning och sanering, inräknat egen samt inhyrd personal.
Omsättningen låg 2011 på cirka 70 Mkr.

www.byggreturer.se
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“Den rullande byggmässan”

Nu kör vi! På allvar.
Nu är det bestämt! Roadshowen “Den Rullande
Byggmässan” kommer att
genomföras i oktober 2013.
Det blir fem endagarsmässor
från Malmö till Umeå.

I augusti 2011 gjorde DEMCONs arrangör SCOP AB ett
lite trevande försök att lansera en mässidé som funnits i
periferin under ett antal år. Lanseringen kom då lite för långt
in på året. Intresset var kanonstort bland leverantörerna till
både rentalmarknaden, bygg och demolering. Men av olika
skäl lyckades man inte genomför idéen.

Fem mässor till kostnaden för en
Men nu är det annorlunda och arrangören har haft mera
tid på sig att planera. Från den 21 till den 30 oktober 2013
genomför man en Roadshow som man kallar den “Rul�lande Byggmässan” från Malmö i söder till Umeå i norr.
Endagarsmässor kommer att arrangeras i Malmö, Göteborg,
Västerås, Sundsvall och Umeå. Här intill anges datum och
plats för de fem endagarsmässorna.
Den Rullande Byggmässan 2013 är en ny och unik
möjlighet för entreprenörer att titta och känna på nya
produkter på nära avstånd istället för att åka över halva
landet för att gå på mässa. Med roadshowen “Den Rullande
Byggmässan” kommer tillverkarna och leverantörerna till
kunderna istället.
Upplägget är enkelt utan några krusiduller med fokus
på produkterna och slutanvändarna. Med andra ord inga
onödigheter som fördyrar vare sig för utställarna eller besökarna. Mässan består av fullastade långtradare som under
knappt två veckor i oktober 2013 färdas genom landet.
För utställarna sker allt till ett fast pris. I princip betalar
utställarna för en mässa men får fyra på köpet. Förmånligt
för både besökare och utställare är lite hela tanken med
mässkonceptet i motvikt till stora dyra mässupplägg.
“Vi tror att Den Rullande Byggmässan är ett bra
komplement till de mera fasta mässorna och ett värdefullt
verktyg för leverantörerna att på ett gemensamt sätt nå
sina kunder. “Vi har fått ett fantastiskt gensvar på idén och
hoppas att så många leverantörer som möjligt nappar”,
säger arrangören Jan Hermansson på SCOP AB.
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Datumen och platser har spikats så när som på mässan
i Göteborg. Här står man och väger mellan flera alternativ
vilket kommer att fastställas i dagarna. Roadshowen kommer nu att marknadsföring massivt i media och genom
utskick för att locka så många besökare som möjligt till
de fem platserna. Man gör direktutskick till många tusen
hantverkare, bygg- och anläggningsentreprenörer, maskinentreprenörer, maskinuthyrare med mera. Man kommer
också att skicka omkring 15000 nyhetsbrev med e-post
samt genomföra en affischkampanj via bland annat landets
uthyrare. Mer information om tid för mässorna och platser
kommer inom kort.

Smidigt upplägg för alla
För utställarna blir det ett rättvist upplägg. Alla kommer
att ha ganska små och ungefär lika stora montrar. Grundupplägget innebär att varje utställare kan beställa ett (1)
mässpaket bestående av fem mässor. I mån av plats kan
ytterligare ett mässpaket beställas. Ett mässpaket omfattas
av en 9 m2 stor golvyta med nålfiltsmatta. Färgen på mat-

Roadshow 2013
21 okt
23 okt
25 okt
28 okt
30 okt

Malmö, Isstadion
Göteborg, plats ej klart
Västerås, Friidrottshallen
Sundsvall, Hotell Södra Berget
Umeå, Noliamässan

Öppettider: 09.00 till 17.00
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tan är samma för alla utställare. En 220 V anslutning med
grenuttag och förbrukning ingår. Monterns belysning består
av ett portabelt allmänljus som delas av alla utställare. Varje
utställare berättigas till 3,75 m3 lastutrymme i de långtradare som kommer att frakta utställningsmaterialet. På detta
utrymme kan exempelvis tre EUR-pallar staplas med vardera
4 pallkragar. Utrymmets höjd är ca 3 m, 1,20 m långt och
0,80 m djupt. I mån av plats kan extra lastutrymme beställas. Alla transporter under roadshowen ingår i mässpriset
vilket också gäller in och utlastning av gods till och från de
olika mässorna. Utställarna ombesörjer dock transport och
kostnader till omlastningsplats i Malmö innan roadshowen
startar och omlastningsplats på InfraCity i Upplands Väsby
efter roadshowen slut. Anmälan för utställarna görs via
hemsidan www.denrullandebyggmassan.se. För mer information kan man också kontakta arrangören på telefon
08-58570046 eller maila på roadshow@pdworld.com.
Så håll utkik efter den rullande byggmässan på vägarna
mellan i oktober 2013.

www.denrullandebyggmassan.se

OP System åf
för Demarec
Mats Eklund, teknisk ansvarig Maskinia och Mattias Fahlander, eftermarknadsansvarig på Maskina.

Maskinia utökar serviceverksamheten och anställer
eftermarknadsansvarig
Att ge bra service på kundernas maskiner är
högt prioriterat hos Maskinia. Genom att anställa
Mattias Fahlander som eftermarknadsansvarig för
Maskinias varumärken Doosan och Case ska nu
service och eftermarknad ytterligare förbättras.
Tillsammans med Mats Eklund, teknisk ansvarig,
kan man nu öka servicegraden till sina kunder.
Mattias Fahlander, 40, kommer senast från
rototilt-tillverkaren Indexator som produktspecialist och har sammanlagt varit i branschen under
12 år. På frågan varför han valde Maskinia så
svarar han:
“Jag vill arbeta närmare slutanvändaren
och följa kunden hela vägen. Det känns också
utmanande att vara delaktig i Maskinias ökande
etablering på marknaden”.
“Vi är glada över att fått Mattias Fahlander
som eftermarknadsansvarig. Han har den kun-

skap och känsla för att se kundens behov efter
att maskinen har levererats. Vi vill ge våra kunder
riktigt bra service och eftermarknad och med
Mattias Fahlander och Mats Eklund som ett starkt
team har vi alla förutsättningar att lyckas”, säger
Fredrik Holmquist, VD Maskinia.
Mattias Fahlanders vision är att utveckla
och bidra till att Maskinia ska anses vara ett
föredöme bland dom ledande aktörerna inom
entreprenadbranschen. Ledord är: kunden i fokus
och långsiktighet. Mattias tror även på en fortsatt
stark utveckling av Maskinia tillsammans med sina
stora leverantörer.
Mats Eklund, tidigare eftermarknadsansvarig,
får nu koncentrera sig på det tekniska området.
Hans nya roll blir teknisk ansvarig för Doosan
och Case.

www.maskinia.se

OP System nyanställer
till nytt affärsområde
Anders Edbro är sedan 1 augusti anställd av OP
System som Key Account Manager för Sennebogens produkter mot hamnar, terminaler,
skog- och stålindustri. OP System, med huvudkontor i Billeberga, har i 20 år levererat kompletta
system av utrustningar för modern återvinning.
Sedan 2005 har man sålt Sennebogens materialhanterare mot återvinnings- och skrotindustrin.
Nu breddar OP System sin verksamhet genom
att ta över ansvaret för Sennebogens försäljning
och eftermarknad mot den svenska hamn- och
terminalsektorn. Det är i samband med detta
som Anders Edbro tillträder den för ändamålet
nyinrättade tjänsten.
Anders har en gedigen erfarenhet bakom sig.
Han kommer senast från Södra Skogsägarna,
där han var importchef för råvara till Södras
enheter i Sverige och Norge. Därifrån har han
stor erfarenhet av sjölogistik med rederi- och
hamnkontakter. Under en period har Anders
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jobbat som Råvarulogistiker med rollen som Key
Account Manager gentemot massabruken, samt
som Råvaruchef för Södra Timber.

www.opsystem.se
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OP System och RF-System har i
dagarna tecknat ett avtal om,
att OP system blir ny exklusiv
återförsäljare för Demarecs
produktprogram rivnings och
återvinningsverktyg i Sverige.
Demarec med bas i
Nederländerna har 25 års
erfarenhet av utveckling
och tillverkning av demolerings- och rivningsutrustning
till grävmaskiner och materialhanterare. RF-System och
Demarec är båda dotterbolag i
Kinshofer-gruppen som ingår i
den svenskägda koncernen Karl
Bennet AB.
RF-System som varit etablerat
sedan 1978 utvecklar och marknadsför effektiva och mångsidiga
redskap och produkter till entreprenadmaskiner, något som
är speciellt viktigt för små och
medelstora företag som vill
kunna utnyttja sina maskiner
fullt ut.
OP System har i över 20 år levererat
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.
Sedan ett år tillbaka har OP system utökat
sitt sortiment med Rubble Masters mobila krossar
och Sennebogens 830 R-HDD, för att därmed
även vända sig mot demoleringsmarknaden.
Mats Olofsson, VD på OP system, menar
att samarbetet med RF-System är ett viktigt steg
för att bredda OP systems demoleringssortiment
ytterligare. “Demarecs kraftfulla och mångsidiga
redskap är just det komplement som vi vet att
demoleringskunderna efterfrågar”.

Marcus Olofsson, VD för
RF-System, säger: “Vi är väldigt
glada över detta samarbete med
OP System och ser stora möjligheter med att OP System som
redan idag har Sveriges bredaste
sortiment för återvinning och avfallshantering nu väljer att komplettera
med Demarecs demolering och
rivningsprodukter”.
Avtalet med OP System är
ett steg i RF-Systems fortsatta
strategi att förse marknaden
med utomordentligt utvecklade
produkter för att öka effektiviteten,
och ännu viktigare, lönsamheten för
sina kunder”.

www.opsystem.se
www.r f-system.se
www.demarec.com

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

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!

OBS!
lefonNytt tem
r
num e
OP SYSTEM AB
BILLEBERGA
TEL: 010-456 70 00
WWW.OPSYSTEM.SE

ALIAS DESIGN

MALMÖ

Återvinning av betong, asfalt & tegel

A KINSHOFER COMPANY

ett starkt val!

Begagnade
bra brokkar
Numera går det att köpa reconditionerade begagnade
brokkar i Sverige med finish
som nya. Det är ett Joint
Venture mellan bolagen TH
Trading och ML Maskinservice som förser marknaden
med bra begagnade rivningsrobotar.

En Brokk är ingen diskmaskin! De flesta vitvaror verkar
vara byggda för att hålla ett visst antal år. Sedan är de
bara att slänga och är sällan något att reparera. Men det
gäller inte för en rivningsrobot från Brokk. Dom kan med
fördel ses över och re-konditioneras och blir efter det i det
närmaste som nya. Detta faktum har Tommy Hällgren och
Mikael Lundmark tagit fasta på.

TH Trading och ML Maskinservice
Tommy Hällgren är gammal i Brokk-gården och har jobbat
med försäljning av brokkar sedan 1990 både i Sverige och
utomlands. Men för drygt ett år sedan gick han i pension
men kunde inte helt släppa produkten som han känner
så väl.
Jag har fortfarande ett enormt kontaktnät och insåg
ganska snabbt att en så fantastisk produkt som Brokk även
har ett stort värde som begagnad. Många entreprenörer behöver en reservmaskin och lämpar sig en begagnad maskin
bättre än en ny. Mindre entreprenörer i uppstartfas kanske
hellre satsar på en begagnad maskin tills dess ekonomin
tillåter en ny maskin”, säger Tommy Hällgren.
Men Tommy renoverar inte maskinerna i egen regi
utan samarbetar med företaget ML Maskinservice i Byske
som är auktoriserad serviceverkstad för Brokk. Bolaget
ägs av Mikael Lundmark som känner Brokk-maskinerna
utan och innan. ML Maskinservice startades 1994 och
man arbetar framförallt med reparationer av hydraulik
och kranstyrningar. Skogsindustrin är en viktig kundgrupp
förutom Brokk-användarna.
“När Tommy presenterade idén med att börja sälja
begagnade brokkar nappade jag direkt. Vi hade utrymme för
den här verksamheten i verkstaden så det passade oss bra”,
säger Mikael som har ytterligare tre kolleger på verkstaden.
2004 så byggde man verkstaden i Byske. Fem år senare
fördubblade man ytan från 500 till 1000 kvm. Idag finns
avancerade svarvar, svetsutrustningar, allehanda verktyg
som behövs i arbetet samt att man har ett reservdelslager
för Brokk bland annat. Förutom skogsmaskiner och Brokk
servar och reparerar man det mesta med hydraulik såsom
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grävmaskiner, hjul- och frontlastare, hydraulhammare med
mera. Man är totalt fyra på verkstaden och har två servicebilar som rycker ut när det behövs. “En av bilarna är ute
på jobb i stort sett hela tiden”, säger Micke.

Som nya!
i princip såld på några dagar, det ser Tommy till. Tommy
verkar som sagt i det egna bolaget TH Trading och Micke i
ML Maskinservice så man kan säga att TH och ML har ett
litet Joint Venture tillsammans.

Arbetsgången

Goda utvecklingsmöjligheter

Verksamheten med att sälja begagnade brokkar är bara i
sin linda och kan utvecklas betydligt mycket mera. Det är
både Tommy och Micke rörande överens om. Arbetet består
i att man antingen får en ren beställning av en begagnad
maskin eller att man hittar en maskin som är till salu. Det
är Tommy, en gammal Brokk-säljare som han är med ett
otroligt kontaktnät och kunskap om produkten, hittar
säljaren av en begagnad maskin eller en köpare som är
ute efter något begagnat. “Att hitta begagnade maskiner
som är till salu är kanske den del i arbetet som är svårast.
Brokk går ganska sällan sönder och många entreprenörer
behåller maskinerna även om de investerar i nytt också”,
säger Micke.
När ML Maskinservice bytt in en maskin gås den igenom totalt. Maskinen plockas ner totalt, förstärks, blästras
och pulverlackeras helt och hållet. Man byter huvar, pads,
larvband, kollar och renoverar pumpar, elektronik, kablage,
byter hydraulslangar med mera. “När ML är färdiga med
maskinen är den som ny och har många timmar kvar i
professionell drift. Det kan vi försäkra”, säger Tommy. Den
modelltyp som dominerar är Brokk 90 men man renoverar
och säljer även en hel del Brokk 180, Brokk 40 och till och
med en del Brokk 150.
En renoverad och klar Brokk står aldrig länge utan är

Den begagnade Brokk-verksamheten började med Sverige
och har nu breddats till att omfatta hela Norden. Det finns
många begagnade brokkar i Norden som kan renoveras och
säljas vidare. Vare sig Tommy eller Micke är främmande för
att utveckla verksamheten utanför de nordiska gränserna
och marknaden bedöms som stor. Särskilt i länder som de
östra delarna av Europa. Det finns egentligen två typer
av kunder. Dels de som behöver en reservmaskin som
kan stå stand-by då de nyare maskinerna jobbar och dels
entreprenörer i mindre köpstarka länder som mycket väl
kan tänka sig en begagnad Brokk då priset är lägre. Än så
länge sker marknadsföring genom mun mot mun metoden
och annonser på Blocket. Men man arbetar nu med att ta
fram en gemensam hemsida för att dels hitta nya objekt
och lägga upp maskiner till salu som är re-konditionerade.
Tommy och Micke har jobbat med detta i nästan två år.
Under det första året såldes 12 re-konditionerade brokkar
och i år har det också blivit 12 stycken.
Den som vill köpa eller sälja en begagnad Brokk kan med
fördel kontakta Tommy Hällgren på telefon 070-5851826
eller maila på falk329@gmail.com. Kontaktuppgifter för ML
Maskinservice är ml.maskinservice@telia.com, mobil: 0706213623 eller 0912-61653.

Från vänster Tommy Hällgren och Mikael Lundmark.
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www.mlmaskinservice.se

12–15 mars, svenska mässan GöteborG

Framtidens maskinpark
För byggproFFs
Nyhetsbrev

Bearbetningsmaskiner och handverktyg • Lyftanordningar, ställningar och bygghissar • Skydd och säkerhet
Demolerings- och håltagningsutrustning • Gräv-, last- och schaktmaskiner • Beläggnings- och packningsmaskiner
Mätinstrument, kommunikation och it • Last och transportmaskiner • El, värme och ventilation • Rengöringsutrustning
• Tillverknings- och sorteringsmaskiner • Pumpar • Bodar och containers • Transportbilar och specialinredningar

Byggmaskiner 2013 Blir
Både Bredare och vassare
Den 12–15 mars är det åter dags för Bygg
maskiner! Det blir en renodlad bygg
maskinmässa där branschen möts och tar
del av de senaste lösningarna när det gäller
maskiner, tillbehör och hjälpmedel.
– VI VILL göra mässan mer lättillgänglig och
attraktivare för olika besökargrupper. Därför lyfter vi fram varje branschområde på ett tydligare
sätt och visar att vi satsar helhjärtat på maskinsidan, förklarar den nya projektledaren Anki Fagerström.

Mässan Byggmaskiner startade för 30 år sedan
och har sedan dess skaffat sig ett grundmurat
gott rykte som den viktigaste mötesplatsen för
den delen av svensk byggindustri som sysslar med maskiner och utrustning för alla typer
av byggnation. Ett rykte man inte bara bygger
vidare på utan nu kommer mässan att förädlas
och utvecklas ännu mer.
– Vi vill nå alla som arbetar inom byggindustrin, från de stora drakarna till de mindre företagen och hantverkarna med egen firma, säger
Anki Fagerström.

Hon leder ett team som varit med länge i
branschen och står för kontinuitet. Själv vill hon
gärna bidra med förnyelse.
– VI VILL Inte Bara förmedla nyheter i branschen till våra besökare, utan i lika hög grad kunskap om produkter och hjälpmedel oavsett om
man är golvläggare, snickare, murare, håltagare,
kranförare, betongarbetare, takläggare, plattsättare med flera. Det ska finnas något för alla kategorier.

Håltagning ett fokusområde
För Husqvarna Construction Products är
håltagningsentreprenörerna en av de vikti
gaste kundgrupperna.
– Vi ställer ut på Byggmaskiner 2013 där
för att vi vill träffa våra kunder och visa dem
våra produktnyheter, säger Hans Lück, sälj
ansvarig.
I Början aV 2013 lanserar Husqvarna ett helt nytt
produktprogram inom elektriskt högfrekventa
maskiner för såväl sågning som borrning.
– Besökarna kommer att få möjlighet att testa
våra produktnyheter. Dessutom tänker vi visa fler

nyheter inom andra produktgrenar. På diamantsverktygssidan kommer vår Diagrip 2-teknik få
tala för sig. Otroligt bra klingor med mycket hög
prestanda, enligt Hans Lück.
– Jag hoppas att vi med hjälp av våra nyheter
kan locka många besökare till mässan. Det är en
viktig träffpunkt och mötesplats som också ligger i en expansiv region.
HåLtagnIng är ett viktigt branschsegment
inom byggsektorn och kommer att få berättigad
uppmärksamhet på mässan, säger Anki Fagerström, projektledare för Byggmaskiner.

event på mässan:
swedish rental
association
anordnar utbildning
Branschorganisationen
sra
(swedish rental association)
kommer för första gången att an
ordna en utbildning i säkerhet för
kunder till uthyrningsbranschen
på mässan.
– Det är en del av en stor satsning
som vi gör för att minska riskerna
och förbättra arbetsmiljön, berät
tar Leena HaabmaHintze på sra.
UtBILDnIngen VänDer sIg till såväl
mässbesökare generellt som till maskinuthyrarna.
– Vi vill väcka frågor om arbetsmiljön och riskhanteringen och utbilda
användarna.
Använder de
rätt maskin för
ändamålet, har
de valt rätt tillbehör? Målet är
att minska riskerna för olyck- Leena Haabma-Hintze
or, men även få
användarna att jobba smartare och
effektivare, säger Leena HaabmaHintze.
Tanken är att utställarna i samarbete med branschorganisationen ska
anordna miniseminarier i montrarna
där leverantörerna kan informera om
sina produkter utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
BakgrUnDen

tILL

UtBILDnIngen

är den stora satsningen på PSI, Personlig säkerhetsinformation, de nya
säkerhetsbladen för maskiner som
SRA håller på att ta fram. Något man
hoppas kommer att betala sig i form
av ett minskat antal olyckor och en
tryggare miljö.
Säkerhetsbladen följer med maskinerna och innehåller information om
viktiga data och instruktioner för maskinen, hur man hanterar den på ett
säkert sätt och vilken skyddsutrustning som krävs.
Säkerhetsbladen utarbetas på en
rad olika språk för att passa den arbetskraftsinvandring vi har i Sverige.
Den görs i samarbete med byggföretag och får stöd av SBUF, Svenska
Byggbranschens Utvecklingsfond.

maskinerna
levereras
”just in time”
när Bygget växer
Peabs bygge av det tredje tornet för ho
tell gothia towers låter tala om sig långt
utanför kommungränsen. Inte minst för
att man glidformsgjuter den 90 meter
höga kärnan.
men bygget är ovanligt även på andra
sätt – man använder just in timemetoden
precis som en bilfabrik.
PatrIk sVens, PeaBs ProjektCHeF på plats, är
svår att nå. Sitter han inte i möte är det en kö av
folk som behöver information eller ställa frågor.
Arbetsdagen är normalt mellan 07.00 och
16.00. Vid femtiden hinner vi få en telefonintervju som görs i två halvlekar. Ett akutärende
avbryter mitt i.
Logistiken är en viktig del i byggprocessen, i det
här fallet mer komplicerat än vanlig. Området för
att lagra material och förvara maskiner är begränsat, alla leveranser måste komma i exakt rätt tid.
– En person sysslar enbart med leveransbokningar som görs på klockslag. En leverans in vid
en viss tid, nästa om en kvart och så vidare. Vi
måste vara stenhårda, både för att få plats och för
att hålla produktionstiden, förklarar Patrik Svens.

Svenska Mässans verksamhet pågår som vanligt under byggtiden. Mässans egna transporter,
som sker samma väg och till samma lagringsutrymme, måste prioriteras.
som om Inte Det räCkte finns det även andra
restriktioner – som hänsyn till hotellgästerna exempelvis.
– Vi kan till exempel inte bila före klockan nio
på morgonen, påpekar Patrik Svens. Det får vi
också ta med i planeringen.
Att bygga ett hotell som är 96,5 meter högt
kräver en mängd maskinutrustning.
– Alla maskiner som används dagligen köper
vi själva, såsom borrmaskiner, handcirkelsågar
och sticksågar. Dyrare maskiner och utrustning
som arbetsplattformar, bygghissar, kranar och
liknande hyr vi av vårt eget dotterbolag Lambertssons. Det är den mest optimala lösningen, kommenterar Patrik Svens.
UnDer tIDen som hotellet växer på höjden pågår mässorna, till exempel Byggmaskiner 2013,
och hotellverksamheten i de övriga tornen
precis som vanligt.

Haulotte vill lyfta byggmaskiner 2013
Hans Bratt på Haulotte är tydlig med vad
han anser om Byggmaskiner 2013.
– Det är bra att man renodlar mässan och
fokuserar på maskinsidan. Viktigt är att
de stora namnen ställer ut. Det är då be
sökarna kommer.
HaULotte groUP är Europas ledande tillverkare av arbetsplattformar. Från kontoret i Mölndal utanför Göteborg täcker dotterbolaget
Haulotte Scandinavia AB marknaden i Sverige,
Finland, Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen.
– Våra kunder i Sverige kommer från Kiruna
i norr till Ystad i söder. Mässan Byggmaskiner i
Göteborg har en hög status, den är positivt laddad. Men det räcker inte bara med varumärket

– man måste anstränga sig för att locka de stora företagen som utställare för att få besökarna
från hela Sverige att besöka mässan.
För HaULotte är mässan Byggmaskiner en
viktig mötesplats och plattform att visa nyheter
och för att träffa kunder på, nya som gamla.
– Om jag talar för vår del bör hela liftbranschen finnas på plats. Ställer de tunga namnen
ut och mässan dessutom lockar med ett starkt
seminarieprogram, då kommer också besökarna, hoppas Hans Bratt.
Haulotte kommer på Mässan Byggmaskiner
2013 att visa några av sina senaste nyheter
samt lansera den helt nyutvecklade teleskopbommen på 23 m, HT 23 RTJ.

Branschens
utmaningar
Vi ställde samma fråga till tre utställare inom
olika segment i byggbranschen för att ta
pulsen på både dem och det som händer just
nu. Det var den här frågan vi ville ha svar på
– och svaren skiftade en hel del.
Vad är den viktigaste utmaningen för när
varande i din bransch?
Peter sCHmIDt
BVM, ByggVärmeMaskiner AB
– När kommer man att lösa
frågan om transportplattformar? Idag väntar i stort sett
hela marknaden på att Arbetsmiljöverket ska bli klara
med den nya normen.
Trots en just nu vikande byggsektor är behovet av nya hissar stort, inte minst på grund av de
nya reglerna för när hissar måste användas. Osäkerheten kring hur hissarna ska vara utformade
gör att investeringsviljan är låg vilket i sin tur är
kontraproduktivt, även sett ur ett hälsoperspektiv för arbetarna på arbetsplatsen.
Sammantaget handlar det om stora belopp i
direkta investeringar och ändrade byggprocesser
som kan bli följden av ett utdraget arbete med
den nya normen som många hävdar är onödig då
den till stora delar redan täcks av gällande Maskinriktlinje 2006/42.
aDam eLmHoLt
Mafell
– Vår största utmaning är att
få genomslag på den svenska
och skandinaviska marknaden med våra elhandverktyg
för träbearbetning. Vi har funnits här sedan 2008, men det
är fortfarande på något sätt nyhetens behag
över våra verktyg.
Kunderna blir glatt överraskade när de stöter på dem. Vi har trots det ökat starkt i Skandinavien på en marknad som annars sviktar på
grund av finansoron i Europa.
gLenn erIksson
Atlas Copco Construction
Technique Scandinavia
– Konkurrenssituationen är
hård i bygg- och anläggningsbranschen nu och det ställer
högre krav på oss som leverantör.
Jag tänker särskilt på eftermarknadsprodukter och service. Våra kunder behöver support av
kompetenta servicetekniker, i många fall dygnet runt, för att säkerställa att deras verksamhet
fungerar på ett effektivt sätt.

vi kallar det

demolering
sverige är ett unikt land ifråga
om betonghåltagning i alla dess
former, slipning och polering av
betonggolv, rivning och åter
vinning av byggkonstruktioner,
vattenbilning för reparation av
betongytor, hantering av skad
ligt damm och betongslamm
med mera.
UnDer ett HaLVt sekeL har Sverige byggt upp ett unikt kunnande
inom dessa områden både vad
gäller tillverkning av maskiner och
hjälpmedel och användningen av
dem i tjänstesyfte.
För att slå vakt om detta utomordentliga kunnande och att utveckla branschen finns två starka
branschföreningar för rivare och
betonghåltagare, Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.
Det som oCkså är unikt är att våra
professionella håltagare, rivare
och återvinnare kombinerar så
många olika metoder och besitter
en så bred kunskap. Håltagare jobbar med installationshåltagning
för VVS, öppning för dörrar, hissar
med mera, river gamla konstruk-

tioner i betong med vägg- och
vajersågar, fjärrstyrda rivningsrobotar, renoverar och slipar gamla
betonggolv ibland till en superpolerad yta så att betonggolvet
kan användas som en slutprodukt
med en finish som ett marmorgolv.
Våra
rivningsentreprenörer
jobbar med samma metoder
och med stor bredd i sina entreprenadtjänster. För riktigt tunga
rivningsuppdrag använder de förlängda rivningsaggregat som når
upp till 50 meter, de krossar och
återvinner massorna som sedan
kan användas som nytt byggnadsmaterial. Vi kallar allt detta kort
och gott för demolering, något
som Sverige blivit ett föregångsland inom under de senaste 50
åren.
UnDer Detta HaLVa sekeL som
dessa branscher utvecklats har
mässan Byggmaskiner funnits
med i 30 år. Mässan har alltid
varit den givna samlingsplatsen
för branschen och har för avsikt att fortsätta vara det i ökad
styrka.
Möt den Svenska Demoleringsbranschen på Byggmaskiner 2013.

Foto: Eva SkinnEr, Brokk aB

Boka
monterplats!
Kontakta Kurt Johansson
tel 031-708 80 72
kurt.johansson@svenskamassan.se

Årets första grillfest
Byggmaskiner 2013 arrangerar årets
första grillfest!
– Det kommer att bli ett riktigt party,
säger annelie Lundkvist i projektteamet.
Tänk långbord, träbänkar, öl och en härlig
grillbuffé så är ni helt rätt ute. Givetvis med
musikunderhållning.

Torsdagen den 14 mars drar festen igång.
Skriv redan nu in det i almanackan.
– Förhoppningen är att gästerna, det vill
säga besökarna och utställarna, ska få tillfälle att mingla, knyta kontakter och lägga
grunden för nya affärer under mer avspända former än på mässgolvet, säger Annelie
Lundkvist.

öppettider 12–15 mars 2013
Tisdag 9–17
Onsdag 9–17
Torsdag 9–17
Fredag 9–15
Läs mer på www.bygg-maskiner.se

Jerneviken säljer
smart dansk våtsug
Jerneviken Maskin introducerar nu en ny revolutionerande våtsug från danska Brøndum med
modellbeteckningen RONDA
370. Våtsugen är försedd
med ett cirkulationssystem
som samlar upp borrkaxet i
en separat påse. Våtsugen
har en pump som pumpar ut
det renade vattnet tillbaka till
borrmaskinen. Detta gör att
håltagaren förbrukar minimalt
med vatten och han/hon behöver heller inte samla upp det
förorenade vattnet i tankar
för senare deponi. Här tar
han bara ut påsen och
slänger bland byggavfall.
Han använder samma
vatten om och om igen. Mer
om maskinen i pressreleasen på sidan 72.
Om Jerneviken Maskin kommer att bli helt
ensamma om denna produkt är Laila Kaplan
på Jerneviken Maskin inte säker på. “Dock

kommer vi att vara helt ensamma om att ha
anpassat sugen helt till den svenska marknaden
med lite förändringar som exempelvis bättre hjul, handtag
etc. Jerneviken vet ju vad
gubbarna på bygget vill ha
och förändrar skrivbordsprodukter till användbara
grunkor”, skrattar Laila med
glimten i ögat.
Gissningsvis kommer
priset att ligga kring 20
000. Men även detta är
osäkert, enligt Jerneviken.
“Helt klart är att detta är
en bra investering för håltagaren, precis som Slurryboxen”, säger Laila.
“Vattnet som renats i sugen
är inte lika rent som det blir i Slurryboxarna
men absolut tillräckligt för att användas som
kylvatten och att hällas ut i vilket avlopp som
helst”, tillägger Laila.

Sugen kan beskådas på Youtube: http://
www.youtube.com/watch?v=MHGce586O??E&feature=plcp.

www.jerneviken.se

Entrack breddar med Robi.
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.

Sikt-/krosskopa
grävmaskiner
Lastmaskiner

Rivnings-/sorteringsgrip
Multiverktyg
Rivningssax
www.ramtec.fi

Möt oss på MaskinExpo!
Monter X51, X53

Hanteringsgrip

Pulveriserare

Rivningsgrip/kross

Hydraulhammare

J Ä R F Ä L L A 08-36 69 70 | K A R L S TA D 054-53 40 50 | K A R L S KO G A 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 L Ö V 0413-55 88 82

www.entrack.se
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Flexibel slitvarg
från Finland
Att hyra hydraulhammare
blev i längden för dyrt och
för krångligt för bygg- och
maskinentreprenören Linus
Ullerstam. Kvaliteten på hammarna han hyrde varierade
dessutom väldigt mycket.
Han gjorde slag i saken och
investerade i en Robi BH50
från finska Ramtec och har
aldrig varit nöjdare.
Finska verktygstillverkaren Ramtec och dess produktsortiment
Robi har vi berättat om tidigare i PD. På kort tid har man
lanserat ett konkurrenskraftigt sortiment av hydrauliska maskinburna verktyg för rivning och återvinning. I Sverige säljs
produkterna av tillverkaren och distributören Entrack som har
sex kontor och verkstäder spridda över landet. Entrack har sålt
Ramtecs produkter sedan 2010 och ställde ut produkterna
bland annat på mässorna DEMCON 2010 och 2102. Successivt
börjar Robi-verktygen dyka upp på den svenska marknaden
som ett konkurrenskraftigt alternativ till andra varumärken.

Lönade sig inte att hyra
En entreprenör som valt att jobba med finska verktyg på maskinbommen är Linus Ullerstam som driver Ullerstam Bygg &
Gräv AB. Efter att ha hyrt hydraulhammare till sin maskin, en
Komatsu PSC78, åtskilliga gånger tog han beslutet att köpa
en Robi BH50 hydraulhammare på 500 kg.
“Det var alldeles för tidsödande och komplicerat för mig
att hyra och blev ganska dyrt i längden också. När jag räknade
på det beslutade jag mig för att köpa en hydraulhammare och
valet föll på Robi som säljs av Entrack”, berättar Linus.
Linus blev direkt hundraprocentigt nöjd med hammaren
som han upplever väldigt smidig att jobba med till skillnad
från andra varumärken som han hyrt.
“Dels så är Robi väldigt kapacitetsstark och i sin konstruktion upplever jag att man kommer åt bättre med den än andra
märken jag provat. Jag har märkt att den är väldigt kraftfull
särskilt vid skutspräckning och så är den märkbart mycket
tystare är andra märken jag provat. Jag är alltigenom mycket
nöjd med Robi BH50 från Ramtec. Det har heller aldrig varit
något problem med servicen som Ramtecs svenska återförsäljare Entrack erbjuder. Jag känner mig trygg med dom”,
tillägger Linus. Linus har varit kund till Entrack sedan några år
tillbaka och är nöjd med företagets produktutbud och service.
“Det är alltid tillmötesgående, snabba i leveranserna och har
bra service”, tycker Linus.

Gått den långa vägen
Ullerstam Bygg & Gräv AB består av Linus Ullerstam, en
7-tonsgrävare från Komatsu, en Komatsu WA70 hjullastare,
en Volvo lastbil med lastväxlarflak, en hydraulhammare Robi
BH50, ett snabbfäste från Engcon och rad andra verktyg och
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Linus Ullerstam har hittat ett optimalt sätt att arbeta med sin grävare, lastmaskin och övriga utrustning. Inte
minst nya hammaren från Entrack och Ramtec.
ett stort knippe kunnande inom bygg- och anläggning.
Linus är i grunden möbelsnickare men har jobbat en
hel del som vanlig snickare, byggt både lösvirkes- och hela
modulhus, tillbyggnader med mera. Men under de senaste
åren har entreprenadarbetena dominerat såsom markplaneringsarbeten, husgrunder samt en del tillbyggnadsjobb där
hans snickarkunskaper kommer väl till pass.
“Jag har gått den långa vägen kan man säga men jag har
haft roligt och lär mig något hela tiden. Jag trivs utomordentligt
bra på det sätt jag jobbar nu. Jag sköter mig själv och gör alla
arbeten på egen hand, har inga lån på maskinparken och har
en bra tillströmning på jobb. Och så försöker jag alltid göra mitt
bästa så att mina kunder blir nöjda”, berättar Linus.
Han bor i Vaxholm och åtar sig främst jobb i norrort.
Vad gäller kunderna så är ungefär hälften privatkunder och
resterande byggföretag. När PD träffar honom håller han på
att schakta runt ett gammalt trähus i Ålsten i Bromma som
skall totalrenoveras och byggas ut. Det är väldigt trångt i vil-
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lakvarteren och runt huset men Linus har valt rätt utrustning
att jobba med. Kort rumpa på grävaren och en kompakt och
smidig hjullastare som inte tar allt för mycket plats på den
trånga tomten. Han byter snabbt och smidigt mellan hammare och skopa tack vare snabbfästet från engcon. När han
är färdig för dagen kör han upp allt på lastväxlarflaket och tar
hela ekipaget hem till Vaxholm. På det här jobbet gör han inte
bara markarbetena utan kommer även att vara med att sätta
upp tillbyggnaden. “Idag kanske det inte tillhör vanligheterna
att jag även är med och bygger men det händer. Jag har lovat
att vara med till tätt tak den här gången” säger Linus.
Linus berättar att orderingången ser bra även om det
kanske inte ringer lika mycket som tidigare. Men han har
fortsatt ganska bra framförhållning. Linus tycker att de senaste
tre åren har varit bra men är lite mera osäker på framtiden men
känner ingen direkt oro. “Jag har hittat ett bra upplägg för
mitt arbete både för mitt arbete och själva maskinlösningen”,
avslutar Linus.

Kombisaxen med snabbt
hydrauliskt käftbyte

- Det
mbisax
rkMK Ko moleringsve
e
enda d behöver.
u
tyget d

GENIALISKT!

Andersen Contractor AB
- Antagligen bäst på utrustning
för demolering och återvinning

E=MK
Tre verktyg till priset av två.
Käftbyte på endast ett par minuter.

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

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

Certifierade montage på
högtrycksslangar
- snabba leveranser!

Högre effektivitet

Höga
krav?
Vi vet att du har höga förväntningar på de
maskiner som du jobbar med. Du förväntar
dig att de är robusta, pålitliga och lättjobbade.
Du förväntar dig också att de är tillräckligt
starka för att orka med riktigt tunga jobb.
Därför vill vi erbjuda dig W70P.
W70P är våtsugen med en unik kombination
av filter och flottör. Den tar smidigt hand om
betongslam, oljor och skärvätskor och har en
tömningspump som garanterat förenklar ditt
jobb – och sparar din rygg.
Fortsätt att ha höga förväntningar på dina
maskiner. Det har vi.

pullman-ermator.se

Vil du ha en hammare som är bland de
mest kraftfulla i marknaden, med en hög
effektivitet, låga driftskostnader och högt
andrahandsvärde?
Då bör du göra som många av våra
nöjda kunder - välj en hammare från
Atlas Copco.
Kontakta oss!
Atlas Copco Construction
Technique Scandinavia
Telefon: 0771-243 030

www.atlascopco.se
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PDs special om
håltagning 2012
Håltagningsmarknaden 2012
har varit OK. Men under
hösten har en del röster
höjts om att en uppbromsning kan vara på väg samtidigt som andra hävdar att
orderingången är god.

Professionell Demolerings Håltagningsspecial är en tradition
numera och publicerades för första gången 1995. Temat publiceras alltid i årets sista utgåva av tidningen. Med åren har
denna temaartikel varierat en hel del. Grundtanken är främst
att presentera håltagarna men också leverantörernas produkter som lanserats under året. Och så brukar vi prata lite om
marknaden i allmänhet. Vi skickar alltid ut ett frågeformulär

till alla håltagningsentreprenörer som är medlemmar i HiB,
Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.
Mängden svar varierar men i år har det varit särskilt tunnt.

Dystra tongångar
från Konjunkturinstitutet
Orsakerna till den klena svarsfrekvensen kan vara många
men med största sannolikhet är det den begänsade ingången
på nya jobb som gör att man inte har så mycket att berätta.
Sedan vill man kanske inte heller basunera ut vilka jobb
man har med risk för att förlora uppföljare på jobben till en
konkurrent. Vem vet vilka orsaker som ligger bakom? Klent
är det i alla fall. Men trots det innehåller den här utgåvan
en hel del reportage från olika projekt runt om i landet och
det är positivt.
Om man lyssnar till Konjunkturinstitutets bedömningar
så ser det inte så ljust ut för Sveriges ekonomi just nu. Den
så kallade barometerindikatorn som tar tempen på ekonomin

föll för andra månaden i rad och all konfidensindikatorer
pekar nedåt. Barometerindikatorn föll närmare sju enheter
i november, från 92,7 till 86,0, och indikerar att tillväxten i
svensk ekonomi för närvarande är betydligt svagare än normalt. Liksom förra månaden bidrog alla sektorer i näringslivet
negativt i november. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade två enheter i november jämfört med
månaden innan och indikatorn ligger nu 14 enheter under det
historiska genomsnittet. Såväl produktion som sysselsättning
har minskat under perioden. Industrin räknar med ytterligare
personalnedskärningar och oförändrad produktionsvolym de
närmast kommande månaderna.
Byggkonjunkturen har försämrats betydligt de senaste
månaderna. I november sjönk konfidensindikatorn ytterligare
ett par enheter och såväl orderingång som byggproduktion
och sysselsättning har minskat. Byggföretagen är pessimistiska inför de närmast kommande månaderna och räknar
med att såväl orderingång som byggande och sysselsättning fortsätter att minska. Dessutom aviseras ytterligare
prissänkningar.
Hushållens konfidensindikator (CCI) sjönk 4,5 enheter i
november, från -2,9 till -7,4. Indikatorn ligger därmed 12,5
enheter under det historiska genomsnittet, vilket indikerar
att hushållens syn på ekonomin är mer negativ än normalt.
Framför allt är hushållens syn på svensk ekonomi och utvecklingen på arbetsmarknaden betydligt mer negativ än normalt.

Snabba kast i konjunkturerna
kan ge positiv vändning

©VOID AB.

Men även om 2012 inte blev ett så lysande år så påverkas
den svenska konjunkturen väldigt snabbt av förändringar runt
om i världen, positiva som negativa. Under ett antal år har
det mest handlat om negativa förändringar i Europa, USA och
Asien. Sverige har lyckats hålla emot bra ganska lång tid men
i år har vi mer på allvar drabbats av krisen runt omkring oss.
Men det vi ser och hör just nu runt omkring oss är
faktiskt signaler på en försiktig stabilisering i USA. Den
amerikanska byggindustrin börjar faktiskt snurra på riktigt
bra. Europa som till stora delar gått på knäna ganska
länge börjar också skönja en viss stabilisering. Greklands
situation har varit ett stort problem som drabbat Europa i
stort men landet verkar fått till en hållbar plan som minskar
oron på marknader som Tyskland och även Sverige. Kina
väntas öka några procentenheter nästa år efter att ha gått
tillbaka under 2012. Allt detta smittar faktisk av sig ganska
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kan man tala om en helt ny produkt som i detta fall kommer
att ersätta Brokk 90 på sikt. HTC Sweden har lanserat några
nya golvslipar och framförallt sina nya stofthanterare som
effektivt tar hand om det skadliga dammet vid golvslipning.
Företaget har också genomfört sin nya marknadssatsning
“Big Wednesday” med framgång under året. Även Scanmaskin har kommit med nyheter och framförallt att man nu
gett sig sektorn slipning av trägolv. Man har dessutom startat
ett dotterbolag i USA och tänker nu på allvar ge sig i kast
med den växande amerikanska marknaden. En riktigt stor
nyhet från Jerneviken är att man i början av året startade
upp egen tillverkning av diamantverktyg med positionerande
diamanter, något som man ännu är ensamma om i Sverige,
vad gäller tillverkning. Vi har också sett en del helt nya aktörer
på marknaden. Företaget SILA som tillverkar luftrenare för
byggindustrin har startat upp under året. Personerna bakom
SILA härstammar från grundaren av Ermator och var själva
aktiva inom bolaget till det köptes av tillverkaren Pullman
Ermator. Pullman Ermator själva är fortsatt dominerande på
marknaden med sina stofthanterar, våtsugar och luftrenare.
Flertalet produkter har lanserats och man genomförde en
mycket lyckad DEMCON-mässa. Ermator Inc, som är Pullman
Ermators dotterbolag i USA har lyckats mycket bra där borta.
Golvslipning och polering av betonggolv har blivit en stor
marknad i USA och Ermator Inc har skapat en stark plattform.
Göteborgsföretaget BVM, ByggVärmeMaskiner har på allvar
börjat satsa på att marknadsföra stofthanteringsutrustning
från Heylo
Listan på händelser inom håltagningsbranschen under
året kan göras. Värt att nämna är också att branschföreningen
HiB har firat sitt 25-årsjubileum under året.

Svag respons
Men hur har marknaden sett ut för entreprenörerna under
året och vad tror man om framtiden? De tre håltagningsentreprenörer som svarat på PDs enkät kan naturligtvis inte
representera det totala läget i branschen men kan ge en liten
fingervisning över hur situationen är. Vi vill också passa på
att tacka de företag som tagit sig tid att svara på våra frågor.
PD har dock talat med mängder av håltagningsentreprenörer
under året som gått. Framförallt under hösten är det många
som svarat att det blivit lite lugnare men det är fortsatt väldigt
mycket att räkna på men priskonkurrensen har hårdnat. En
förvånande stor mängd entreprenörer tycker dock att det ser
ganska hyfsat ut i orderböckerna. Beläggningen är ganska
god framgent även om framförhållningen kortats en aning.

Betonghåltagning NBT AB

©DREAMSTIME.COM

snabbt på andra länder inklusive Sverige och den svenska
demoleringsbranschen.
Regeringen har skrivit ner tillväxttakten för Sverige
nästa år och mycket av detta förfarande hänger ihop med
utvecklingen i vår omvärld. Dock pågår många stora infrastrukturella projekt runt om i vårt land och lika många
väntar på att startas upp. Bostadsbyggandet pågår också i
stor omfattning och mycket är projekterat. I grunden finns
ganska goda förutsättningar för att 2013 kan innebära en
svag vändning uppåt för landet men kanske först fram på
vårkanten. Just nu går väldigt många beställare och väger
fram och tillbaka och håller i projekten. Det är mycket i
pipelinen. Det är just därför våra entreprenörer upplever att
de aldrig tidigare haft så mycket att räkna på men det dröjer
innan jobben ramlar in, om de ramlar in överhuvudtaget. Vi
har ett ganska spännande 2013 framför oss.

Ett mellanår av nyheter
På produktsidan har 2012 varit lite av ett mellanår, inte dåligt
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men heller inte över genomsnittet. Inom håltagningssektorn
har det lanserats en hel del uppgraderingar av maskiner,
utrustningar och diamantverktyg men vi har inte sett till så
många konkreta nyheter. Husqvarna Construction Products
har bland annat uppgraderat sina elväggsågar, lanserat en ny
generation av sin diamantverktygsserie Diagrip. Pentruder har
fortsatt att vidareutveckla sina smarta lösningar för effektiva
och smidig håltagning. Det senaste i raden är borrsystemet
MDU Core Drill - NTGRA. Jack Midhage har ett gigantiskt
sortiment av olika typer av verktyg för hela byggsektorn och
ett brett sortiment av maskiner. Den stora nyheten dock är
kanske att man på allvar förstärkt sin organisation i Stockholm, och det med besked. Tyrolit har lanserat en rad nya
verktyg under året samt uppgradering på sina väggsågar. Den
stora händelsen i Norden får väl betecknas som den mycket
väl genomförda Nordiska håltagartävlingen där finalen gick
på DEMCON 2012. Vinnarna tävlar i den internationella
finalen i Innsbruck 2014. En stor nyhet under året är lanseringen av nya Brokk 100 som kom vid förra årsskiftet. Här
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Thomas Mickelsson som driver Betonghåltagning NBT AB på
Ulvsundavägen 106 i Bromma bekräftar att vi är inne i en
lågkonjunktur. “Det är utan tvekan lågkonjunktur och vi tror
att det kommer att bli tuffare under vintern”, säger Thomas.
Han tycker att priserna på tjänster är riktigt dåliga.
“Konkurrensen är mycket stor och jag skulle vilja säga att
många vill betala för att arbeta om man hårddrar det lite. Men
den typen av konkurrenter brukar försvinna ganska snabbt
och då rättar det till sig igen och man kan börja tjäna pengar.
Jag har sett det här förut”, säger Thomas.
Betonghåltagning NBT AB ägs av Thomas Mickelsson
och bolaget grundades 1992. Huvudkontoret ligger i Stockholm med en filial i Jokkmokk.
Tjänsterna omfattas av diamanthåltagning i alla dess
former samt injekteringsborrning. Det geografiska arbetsområdet är Storstockholm samt Norrbotten. Omsättningen
under 2011 landade på 8,0 Mkr och man räknar med att
uppnå samma siffra för innevarande år. Man sysselsätter
åtta personer.
Maskinparken är ganska omfattande och består av
högfrekvensdrivna elväggsågar från Pentruder, injekteringsborrmaskin Onram 100, borrmaskinsystem från Hilti,
golvsågar från Savi, djupsågar och vajersågar från Braun.
Personalen vidareutbildas kontinuerligt men en viktig

©VOID AB.

utbildning enligt Thomas är även “Livets hårda skola”. Man
är certifierade genom Sellihca och medlem HiB, Stockholms
Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. Nuläget
tillåter inga nyinvesteringar, säger Thomas.

www.betonghaltagningnbt.se

Göteborgs Betongborrning AB
Om vi sedan vänder oss till “Sveriges framsida”, Göteborg
så är tongångarna inte så annorlunda. Mattias Jonsson på
Göteborgs Betongborrning AB i Göta mellan Göteborg och
Trollhättan tycker också att det ser ganska dystert ut.
“Det är framförallt konkurrensen och prissättningen som
är tuff. Jag förbereder mig för vikande konjunkturer under
2013”, säger Mattias.
Göteborgs betongborrning AB grundades så tidigt
som 1976 och är ett av de äldre håltagarföretagen i landet.
Bolaget ägs av Folke Pettersson. De tjänster man utför är
håltagning i form av kärnborrning i dimensioner från 10700mm i betong, tegel, granit och dylikt. Man utför även
sågning med klinga, svärdsåg eller vajer utan begränsningar
i tjocklek i betong, tegel, granit eller metall. Man bilar och
klippning med rivningsrobotar med totalvikter från 400 –
4500kg. Klippningskapaciteten med rivningsrobotarna ligger
på upp till 500 mm.
Man utför även asbestsanering med certifierad personal
och anpassad utrustning. Företaget har även en entreprenadverksamhet med ingående lastmaskiner, teleskoplastare,
grävmaskiner, lastbilstransporter och utför även markarbeten
av alla det slag. Man spräcker även berg med hjälp av vatten eller hydraulik. En annan håltagningstjänst som är mera
speciell är att man monterar och även säljer rostfria vattentäta
rör för genomföringar. Det så kallade RP systemet.
Göteborgs Betongborrning har många strängar på sin
lyra och jobbar precis som en demoleringsentreprenör ska
göra vilket innebär att man även utför slipning och behandling av betonggolv. Allt ifrån Superfloor-polering som ger
en högblank och superhård yta som består i all framtid till
slipning av broar och viadukter innan läggning av tätskikt.
Företaget arbetar i huvudsak i Västsverige och sysselsätter 32 personer. Omsättningen under 2011 landade på
32 Mkr och man räknar att uppnå samma omsättningssiffra
även 2012.
Maskinparken består främst av elväggsågar från Hus-
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qvarna Construction Products. De hydrauldrivna sågarna
kommer från Hilti. Borrsystemen kommer från Husqvarna
Construction Products. Grävmaskinerna spänner från 1,5 t
till 21 ton är av märkena Hitachi, Volvo, Komatsu, Kobelco.
Lastbilar och lastväxlare från Scania, Mercedes och Volvo.
Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.
Utbildningsansvarig för asbestsanering samt utbildning
Heta arbeten tillika ADR Utbildningar. Nyligen genomförda
investeringar är att man köpt en ny väggsåg från Husqvarna,
investerat i en ny hjulgrävmaskin samt en ny Scania-lastbil.
Företaget är medlemmar i Håltagningsentreprenörerna, HiB.

www.betongborrning.com

JFC Håltagning Syd AB
Om vi tar oss ytterligare en bit söder ut i landet hamnar vi i
Klippan och hos JFC Håltagning Syd AB. Bolaget grundades
1999 av Jim Jannesson och ägs fortsatt av Jim. Företaget
arbetar med alla typer av håltagningsarbeten samt rivning
med rivningsrobotar. Det geografiska arbetsområdet är i
huvudsak södra Sverige. Man är åtta personer i företaget
och omsatte 12,5 Mkr under 2011 och beräknar att hamna
på samma nivå 2012.
Håltagningsutrustningen såsom väggsågar, golvsågar,
vajersågar, borrsystem med mera kommer från Husqvarna
Construction Products samt diamantverktyg från Jerneviken
Maskin med flera. Rivningsrobotarna är av märket Husqvarna
samt att man har två brokkar. Företaget jobbar även med
behandling av betonggolv och har ett antal HTC golvslipningsmaskiner samt HTC-sugar och även stofthanterare från
Pullman Ermator. I maskinparken finns också ett antal hydrauliska verktyg till rivningsrobotarna samt ett gäng Bobcats.
Personalen har genomgått samtliga erforderliga utbildningar och man är certifierade enligt Povel via HiB och
Sveriges Byggindustrier. Jim på JFC Håltagning Syd AB känner
ingen större oro inför konjunkturerna och har inte märkt av
någon försämrad orderingång. “Vi har lika mycket att göra
nu som tidigare och min bedömning är att det inte kommer
att bli annorlunda under 2013. Men naturligtvis är det svårt
att förutsäga”, säger Jim Jannesson. I nuläget finns inga planerade nyinvesteringar men det hänger lite samma med vilka
jobb som kommer in framgent. Företaget är medlemmar i
Håltagningsentreprenörerna, HiB och Sveriges Byggindustrier.
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www.jfchaltagning.se

King Concrete flyttar
sätet till Göteborg

Janne Månsson är en välkänd profil inom den svenska
håltagnings- och rivningsbranschen. Många känner
Janne från tiden då han arbetade med försäljning av
diamantverktyg och håltagningsutrustning. Men sedan
nära sex år tillbaka har han arbetat som håltagningsoch rivningsentreprenör istället i egna bolaget King
Concrete. Innan pressläggning meddelade Janne om en
del förändringar i bolaget. Under hösten köpte Janne ut
sin kollega sedan fem och ett halvt år tillbaka, Henrik
Andersson. Efter övertagande, som skedde den första
december, flyttas sätet för företaget till Göteborg. Man
kommer dock ha en filial kvar i Jönköping. Just nu pågår
ett febrilt arbete för att hitta en lämplig lokal i Göteborg.
PD hoppas återkomma med adressen när det är klart.
“Vi jobbar ju framförallt i Mellan- och södra Sverige
och då är det perfekt med huvudkontoret i Göteborg
och en filial kvar i Jönköping. Det är bara 15 mil mellan
städerna så det är inga problem att flytta personal mellan
städerna eller i regionen beroende på efterfrågan”, säger
Janne. King Concretes inriktning kommer inte att ändras
utan man kommer att jobba på samma sätt som tidigare.
“Vi kommer att fortsätta på samma spår med att erbjuda
kunderna effektiva lösningar inom betonghåltagning. Vi
kommer också att fortsätta utveckla vår nischning inom
wirekapning av stål och betong”, säger Janne.
Postadressen till nya kontoret i Göteborg är dock
klart och är kort och gott King Concrete AB, 411 04
Göteborg. Telefonnumret är lätt att komma ihåg, 031380 25 50.

www.wirekapning.se

Ny säljare på Husqvarna Construction
Products
Husqvarna Construction Products har anställt
Henrik Andersson som säljare på distrikten
Småland, Blekinge och delar av Västra Götaland.
Henrik kommer närmast ifrån King Concrete där
han under fem års tid varit delägare. Dessförinnan
har Henrik arbetat som håltagningsentreprenör
hos Betonghåltagarna i Husqvarna AB. Henrik
började sin nya tjänst hos oss den 3 december.
Hans första uppgift blir en introduktion över
hur vi arbetar på Husqvarna. “Det är med stor
glädje jag hälsar Henrik välkommen till Husqvarna
Construction Products”, säger Hans Lück som är
chef för Husqvarnas svenska säljbolag.

“Snabbast skärande
klingan någonsin”
Husqvarna lanserade Diagrip-tekniken för
cirka fyra år sedan och drygt ett år tillbaka
är tekniken implementerad i företagets totala sortiment av diamantverktyg för proffs.
Diagrip-tekniken handlar i huvudsak om
en optimal, tredimensionell fördelning och
bättre utnyttjande av diamanterna i ett
segment. Resultatet innebär en markant
ökad skärhastighet tillika effektivitet samt
verktygets livslängd förlängs.
Diagrip-tekniken står under kontinuerlig
utveckling i Husqvarnas laboratorier och
lagom till mässan DEMCON i höstas lanserade
tillverkaren den andra generationen av Diagrip
kallad kort och gott Diagrip2™.
“Diagrip2-klingan är vår snabbaste
skärande klinga någonsin”, säger Hans Lück,
chef för Husqvarnas svenska bolag. “Genom
att minimera klingans friktionsförluster vid
väggsågning kan sågmotorns effekt utnyttjas
bättre. Därför skär den nya Diagrip2-klingan
snabbare och smidigare genom armerad

betong än någon annan diamantklinga vi
känner till. Upp till sex gånger snabbare än
konventionella klingor”, tillägger Lück.

www.husqvarnacp.se

Fakta om Diagrip
Diagrip2 är Husqvarnas senaste innovation
inom diamantverktyg. Diagrip2 bygger på
den 3-dimensionella Diagrip-teknologin, som
nu kombinerats med en optimal fördelning
av segmenten. Verktygets aktiva yta har
därigenom minskat från 70–90 procent till
40–60 procent, vilket innebär minskade friktionsförluster. Detta gör att en större andel av
motoreffekten används till den skärande bearbetningen, vilket ökar skärhastigheten. Den
optimerade segmentsgeometrin kombinerad
med den 3-dimensionella Diagrip-teknologin
lägger grunden för ett nytt, banbrytande
program av diamantverktyg, med ett mycket
bredare applikationsfönster än någonsin
tidigare.

www.husqvarnacp.se

Uppgraderade
elväggsågar från
Husqvarna
Construction
Products
Husqvarna Construction Products har uppgraderat sina HF-väggsågar WS 482 HF och WS 440
HF. Resultatet för användaren blir ökad produktivitet och enklare hantering på arbetsplatsen. De
övergripande orsakerna till förbättringarna är att
de nya sågarna har förbättrad elektronik, styvare
klingskydd och båda modellerna kan nu bekvämt
styras med trådlös fjärrkontroll.
Sågarna har på Husqvarna Construction Products
utvecklingsavdelning fått en minutiös genomgång

något som sker regelbundet med alla
produkter från företaget. Allt för att
erbjuda kunderna det allra
bästa och senaste. Som
exempel kan nämnas
att sågarnas väggsågshuvuden och de
elektriska kraftaggregaten har försett med ny
elektronik. Bland annat nya
moderkort och ny mjukvara. Exempel
på yttre förändringar är nya klingskydd
i aluminium som är slitstarka, robusta
och enklare att hantera. Den nya trådlösa
fjärrstyrningen på båda sågarna är
också en unik egenskap som
underlättar arbetet med
sågarna betydligt.
www.husqvarnacp.se
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Verktyg till ert rivningsprojekt!

- skrotsax
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Hackspett
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0 kg till 8 ton
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Tel 0303-79 94 24
Fax 0303-79 94 25
post@ipegbg.com

Produktinformation:

Norge
+47 98 866 106

www.ipegbg.com
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God kamratanda och fin stämning på jobbet kommer ur bra arbetsförhållande för de anställda som i VOIDs fall består av kontinuerliga vidareutbildningar, bra förmåner som gratis friskvård, kiropraktor, massage med mera. “Våra anställda är vår viktigaste resurs och den måste vi vårda”, säger Anders Andersson (till höger)
tillsammans med kollegan Henrik Månsson.

AVOID NOTHING
Håltagaren och rivningsentreprenören
VOID i Borlänge ryggar inte för något.
Man är breda i sitt
tjänsteutbud inom
rivning, håltagning,
sanering och golvslipning och personalen har både kunnandet som krävs
och maskinerna.
Foto: Vito Gogola

Ett hål, oavsett om det är runt, fyrkantigt, rektangulärt eller oavsett
formen så har de alla dessa hål något gemensamt. Nämligen
tomhet. Det finns ingenting inuti. Tomrummet är något som företaget VOID i Borlänge tagit fasta på. Dom är proffs på att skapa
tomrum. Och VOID betyder exakt det - tomrum. Men hålen är det
enda som är tomt på VOID. Det är inte tomt på arbetslust, idéer
och framåtanda. Här skyr man inte ens de tuffaste utmaningarna.

En gång en del av KBD
Rivnings- och håltagningsentreprenören VOID är ett dynamiskt företag som ligger alldeles intill den södra infarten till Borlänge, bara
några stenkast från Stora Tuna kyrka. Här huserar 26 kommunalare
och tre tjänstemän och man erbjuder tjänster inom betonghåltagning, rivning och sanering. Det geografiska arbetsområdet är
Dalarna och angränsade landskap. Processindustri som stål och
papper är ryggraden i företagets kundstock och står för cirka 60
procent av omsättningen men en rad byggföretag är också viktiga
kunder och omfattar resten av verksamheten.
VOID som bolag och människorna bakom har funnits med
under många år. Utan att fördjupa sig allt för mycket i historiken så

började VOIDs resa med företaget KBD Dalarna som ägdes av Karlskoga BetongDemolering, KBD. Bolaget grundades en gång i tiden av
Rolf Nyström. Sedan köptes KBD Dalarna loss från KBD någon gång
2002. Två år senare kom de nuvarande ägarna in i verksamheten
men med ganska små andelar. Ägarbilden förändrades och 2007
tog de nuvarande ägarna över bolaget som namnändrades till VOID
Demolering. Idag ägs VOID av Anders Andersson till 78 procent.
Resterande procent delas av Magnus Jansson, Tommy Jansson och
Henrik Månsson. Alla ägarna har lång erfarenhet från rivning och
håltagning. Anders som är vd för verksamheten är yngst bland ägarna
och börjar närma sig 40. Han har jobbat i branschen sedan 1996.
Anders kommer ihåg att det var ganska tufft 2007 då den förre
huvudägaren lämnade bolaget i ett uselt skick. “Vi andra delägare
hade en ganska oklar insyn i hur bolaget gick och det blev några
tuffa år för att få bolaget på fötter. Ett ackumulerat minusresultat
på hela 2,2 Mkr vändes till vinst på några år”, berättar Anders.
Att man fått bolaget på fötter har man sig själva att tacka
genom att man arbetar seriöst och målmedvetet. Satsar på utbildning och vård av sina anställda och alltid ser till att ha ordning i
maskinparken och på sina jobb. “Jag vill också understryka att vi
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har väldigt bra kunder som ger oss en viktig trygghet och vi vill
naturligtvis alltid se till att de är nöjda”, säger Anders. Han nämner
särskilt Peab, Skanska och NCC samt att man har ett eget ramavtal med SSAB. Man arbetar också i stor utsträckning med andra
industriföretag som ABB och Stora Enso med flera. Man kan rycka
ut med kort varsel och är väl inkörda på alla processverk i trakten.
Periodvis har man många småstopp inom industrin och då passar
man på att göra förbättringar och använder då VOID.

Tuffa industrijobb
Fräscha och ljusa lokaler.

Verkstaden.

Verktygsförrådet.

“Vi är väl intrimmade på industrin och har väldigt kort etableringstid
och kan därmed vara igång och jobba på nolltid”, säger Anders.
För en tid sedan fick man möjlighet att utföra ett mera omfattande rensningsarbete på en av industrierna. Det var ett unikt
jobb där kraven var att operatörerna inte fick vistas i närheten av
själva arbetet. Jobbet skulle utföras med fjärrstyrda robotar men
kraftbehovet översteg kapaciteten i den utrustning VOID kunde
erbjuda, vilket tillhör ovanligheterna. Men det här var ett mycket
speciellt jobb som Anders inte vill lämna några detaljer om. Men
man lyckades hitta exakt den utrustning som krävdes för jobbet,
nämligen en Brokk 800. Med hjälp av Brokk i Skellefteå kunde
man hyra in en Brokk 800 som effektivt och med kraft såg till att
jobbet blev slutfört.
De senaste åren har VOID haft mycket god tillgång på jobb.
Det började redan 2009 och sedan har det ångat på i samma takt
till 2011. Innevarande år har också i stort sett varit bra men det är
kanske en aning lugnare just nu. Omsättningen ligger mellan 25
till 30 Mkr i genomsnitt.
“Vi har fortsatt mycket att räkna på men det är lite trögare att
få in jobben. Vi har hyfsat bra beläggning fram till februari nästa år
men totalt sett har framförhållningen blivit kortare”, säger Anders.
Även om industrijobben dominerar så är de mera traditionella
byggjobben en viktig del i verksamheten. Till viss del handlar det
om renoveringsarbeten men man har också ganska mycket installationshåltagning i nya prefabricerade byggnader. Man ska snart
dra igång med ett jobb för NCC i Borlänge där man ska borra totalt
880 hål med diametern 50 mm. Man utför löpande även en del
jobb på nya IKEA i Borlänge som byggs av Peab.

Unika personalsatsningar

Rivningsrobotar och kompaktlastare,
viktiga inslag i det vardagliga arbetet.
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VOID är noga med att värna om sin personal. Något som dock är
prioriterat bland alla professionella rivare och håltagare. Men VOID
sticker ut lite extra. Det är självklart att gubbarna alltid jobbar två
och två. Aldrig några ensamjobb. Säkerheten ökar och jobbet går
snabbare och blir effektivare till fördel för alla. Samtliga utställda
har gått alla yrkesutbildningar och kan hantera företagets hela
maskinpark vilket är en styrka. Man satsar också på personalens
välbefinnande genom att ge varje anställd årskort på friskvårdsinstitutet MåBättre. Man har dock som krav att varje anställd måste
träna minst fyra gånger i månaden annars dras förmånerna in. De
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anställda har också fri tillgång till kiropraktor och massage. Just
nu är man i färd med att inleda en så kallad Lean-utbildning på
företaget. Lean Production är ett begrepp över hela världen där
man kortfattat försöker skapa mer värde för mindre eller effektivare
arbetsinsats. Lean är en filosofi hur man lär sig att hantera ett
företags resurser på bästa sätt. Man ser ofta att Lean används inom
tillverkningsindustrin men det är ganska unikt att en entreprenör
som VOID nu satsar på Lean. Utbildningen leds av konsultföretaget Ibiscon och motsvarar en investering på cirka 60 000 kronor.
Under det senaste året har man lagt omkring en kvarts miljon på
vidareutbildning av personalen.

Maskinparken
Tjänstemässigt arbetar VOID, som nämnts, med håltagning, rivning
och sanering. Man har en väl tilltagen maskinpark som för rivningsarbetena bland annat består av 11 Brokk-maskiner fördelade på en
Brokk 330, en Brokk 250, en Brokk 180, en Brokk 110, två Brokk
90 och sex Brokk 40. VOID var dessutom första entreprenören i
Sverige att investera i Husqvarnas rivningsrobotserie. Man köpte
en Husqvarna DXR 310 och är nöjda med maskinen. Verktyg som
används på robotarna är hydraulhammare från Atlas Copco och
Furukawa samt flertalet betongsaxar, gripskopor med mera.
Vad gäller håltagningsutrustning så har man fem elektriska
väggsågar fördelat på varumärkena Pentruder, Husqvarna och
Demco. Man har en hydraulisk väggsåg från Dimas samt en
rundhålsutrustning från Hydrostress. Man har ett 25-tal kompletta
borrsystem där ett stort antal är Hiltis DD500 samt en hel del från
Husqvarna med HRAs gyro. Sedan finns ett gäng golvsågar från Savi
och Husqvarna. Att Pentruder och även Savi är välrepresenterade
är inte så konstigt då Pentruder håller till i samma stad och Savis
produktion är inte så långt borta heller. I maskinparken finns också
ett gäng kompaktlastare och motoriserade skottkärror för utlastning
av rivningsmaterial. Man sköter all omsättning av borr själva med
hjälp av en Diatip-maskin från Jack Midhage AB. Av princip försöker
man kontinuerligt förnya maskinparken löpande för att dels satsa på
mera miljö- och arbetsmiljöriktiga maskiner och dels för att modern
utrustning är så mycket effektivare. Diamantverktygen köper man
i huvudsak från Husqvarna, Levanto, Hilti och SDC.

Golvsågarna kommer till stor del från
SAVI i Söderbärke, Dalarna.

Anders Andersson berättar för PDs Jan Hermansson att man har påbörjat en Lean-kurs på företaget. Lean är en filosofi hur
man lär sig att hantera ett företags resurser på bästa sätt.
För att få ut utrustning och gubbar på jobbet använder man
sig av sina egna utrustade servicebilar som är hela 20 till antalet.
Man har dessutom en lastbil för rivningsrobotarna.
VOID jobbar också aktivt med slipning och polering av betonggolv och är en av ganska få rivnings- och håltagningsentreprenörer
i Sverige som tagit steget fullt ut och erbjuder poleringsbiten
också. Annars är det ganska vanligt att man främst jobbar med
borttagning av limrester och annan golvbeklädnad och lämnar
poleringsbiten till en underleverantör. Men inte VOID. Man utför
regelbundet en hel del slipning och polering av industrigolv och ABB
är en stor kund. VOID har till och med polerat sina egna betonggolv på kontoret i Borlänge. Betonggolvtjänsterna har man samlat
under VOID Floor som nu är fusionerat med VOID AB. Slipnings- och

poleringsutrustningen kommer från Husqvarna.
Sanering är också en tjänst som VOID utför själva och man
har fem man som är utbildade för saneringsuppdrag såsom asbest,
pcb, oljor och tungmetaller.

Anders ordförande i HiB
Nämnas bör också att VOID är sedan länge aktiva medlemmar
i branschorganisationen Håltagningsentreprenörerna i Sveriges
Byggindustrier (HiB) och har genomgått alla de utbildningar för
yrkesbevis som anordnas inom branschföreningen. Dessutom är
Anders Andersson ordförande för HiB sedan tre år tillbaka och den
yngsta ordförande i föreningen sedan starten.

www.voidab.se

VOIDs ägarkvartett. Från vänster Magnus Jansson, Henrik Månsson, Anders Andersson och Tommy Jansson.

“Det är mycket att räkna på men det
tar längre tid att få in jobben numera”,
säger Henrik Månsson.
©VOID AB.

©VOID AB.

©VOID AB.

4-2012 • Branschtidningen Professionell Demolering

57

Citybanans tak blir
grund åt k-märkt hus
Arbetet med Citybanan pågår för fullt
i Fatbursområdet på
Södermalm i Stockholm. I ett hörn av
Fatbursparken står
byggnaden som
kallas Konung Oskar
I:s minne, ett ståtligt
sandstensfärgat
hus från 1870-talet.
De fyra våningarna,
huvudbyggnaden
och de två flyglarna
gör ett pampigt och
vackert intryck. Byggnaden väger 12 000
ton och rakt under
ska Citybanans tunnel passera.
Text & Foto: Petra Meyer Linderoth
Foto: Axelsson Diamanthåltagning
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Huset är k-märkt och måste skyddas på alla sätt och vis under
arbetet med Citybanan. För att kunna bygga en tunnel direkt under
huset måste den gamla grunden tas bort och husets last temporärt
”lyftas” och föras över på en stålkonstruktion.

Sågas loss och lyfts
På grund av säkerhetsrisken får ingen komma in på arbetsplatsen
utan tillstånd och säkerhetsföreskrifterna är noggranna. Tidningen
Professionell Demolering fick träffa två av företagen som står bakom
det ansvarsfulla arbetet med att avlägsna den gamla granitgrunden
som huset vilar på. Med bygghjälm och skyddskläder på fick jag en
guidning av Mats Udd från företaget Borrkompaniet och Kjell Axelsson
från Axelssons Diamanthåltagning.
Borrkompaniet och Axelssons Diamanthåltagning är underentreprenör till Bilfinger. Tillsammans utför de rivningsarbetet.
Billfinger Berger står för pålningen och själva ”lyftet” av huset samt
byggandet av tunneln. Rivningsarbetet innebär att man tar bort
den bärande delen av huset, husets grund. Temporärt ”lyfter” man
över husets last till en stålkonstruktion. Konstruktionen består av
stålbalkar som borras in horisontalt under huset genom källarmurarna. Balkarna fästs på stålpålar som borrats ner i berget längs
med byggnadens ytterväggar. Därefter sågas ett horisontellt snitt i
källarmuren. Den gamla grunden tar man bort och det lager av sten
och jord som huset vilar på schaktas också bort. Den delen av huset,
ena flygeln och halva huvudbyggnaden, som pålas väger omkring
8 700 ton. Pålarna är elva meter höga och har en dimension på
mellan 17 och 22 centimeter och ser i jämförelse med huset ut som
små stickor. Men konstruktionen är enligt Trafikverket både hållbar
och väl beprövad. Det rör sig om cirka 180 stålpålar invändigt och
100 utvändigt som bär byggnaden.

Borrkompaniet och Axelssons Diamanthåtagning är underentreprenör till Bilfinger Berger. Tillsammans utför de rivningsarbetet. Billfinger Berger står för pålningen och själva ”lyftet”
av huset samt byggandet av tunneln. Till vänster Mats Udd,
Borrkompaniet och till höger, Kjell Axelsson, Axelssons
Diamanthåltagning.

Grunden sågas bort och bilas
Axelssons använder sig av en kraftig vajersåg från Pelligrini då de
går in under byggnaden och tar bort den gamla grunden, sedan
Byggnaden väger 12 000 ton och rakt under ska Citybanans
tunnel passera.
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Bilden visar en sågad yta i husets grund samt några av
pålarna som bär upp huset.
bilar Borrkompaniets rivningsrobotar bort de sågade delarna.
Rivningsrobotarna är kraftiga och väger mellan 2 och 7 ton. Arbetet
är krävande och tillhör ett av de svåraste jobben Mats Udd och Kjell
Axelsson har gjort, berättar de.
”Det krävs mycket från vajer- och bilningsförarna och all hänsyn
måste tas till ett så gammalt hus”, säger Mats Udd.
Men båda två har lång erfarenhet från liknade jobb. Utmaningen
och det mest kritiska arbetsmomentet är att slå ner pålarna i berget
som temporärt ska bära huset. Ytterligare ett svårt moment är att
schakta bort grundmassorna genom det trånga utrymmet mellan de
nedslagna pålarna som står mycket tätt. Allting måste sågas, demoleras
och schaktas bort i etapper, berättar de.
Innan man får gå in under byggnaden och arbeta har man
injekterat grunden med cementblandning så att ingen småsten
rasar ner. Här har man även injekterat marken för att hålla nere
grundvattennivån. En bit av Citybanans tak är redan färdigställt
och Mats Udd och Kjell Axelsson förklarar att Citybanan just
under den här byggnaden måste byggas baklänges, det vill säga
uppifrån och ner istället för nerifrån och upp som man vanligtvis
gör. När stålkonstruktionen är klar börjar arbetet med att gjuta
tunneltaket som blir husets nya grund. Taket gjuts fast i huset.

Temporärt ”lyfter” man över
husets last till en stålkonstruktion.
4-2012 • Branschtidningen Professionell Demolering
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Fakta om företagen
och utrustningen
Borrkompaniet i Stockholm:
Borrkompaniet i Stockholm AB utför
rivning, håltagning och sanering. Företaget
ligger i Hägersten och är uppdelat i fyra
verksamhetsområden. Tung rivning, lätt
rivning, sanering och håltagning. Företaget
har cirka 100 anställda. Bilningsrobotarna
som används i arbetet är av märket Brokk.
Man använder sig av en Brokk 180 och
en Brook 400. De ägs av Kuusakoski.
Axelssons Diamanthåltagning:
Axelssons Diamanthåltagning AB ligger i
Mariefred. De utför alla typer av borrning
och sågning i betong och berg i hela
Sverige. Det vill säga vajersågning samt
borrning och sågning i betong med
diamantverktyg. Vajersågen som används
i det här projektet kommer från Pellegrini
och har beteckningen TDI 25. Utrustningen ägs av Axelssons Diamanthåltagning
Håltaging.

Sedan schaktar man ut grus- och jordlagret under tunneltaket. Man
schaktar sig ner hela vägen tills man är i nivå med det som ska bli
tunnelns bottenplatta. När bottenplattan är klar gjuts väggarna. Det
normala är att man börjar nerifrån med bottenplatta, väggar och
slutligen tunneltak. När betongtunneln väl är färdig vilar Konung Oscar
Is minne på Citybanans tunnel. Längs den intilliggande befintliga
järnvägen ligger en stödmur som är 9 meter hög och 80 meter lång.
Muren byggdes samtidigt som järnvägen för att stötta upp mark och
hus runtomkring. Denna mur måste rivas för att ge plats åt Citybanan.
Borrkompaniets och Axelssons jobb i Fatbursparken innebär även att
riva den gamla muren. 1 800 kubik ska tas bort av grundmuren som
används till fyllning vid andra byggen.
”Stödmuren är mycket svår att riva eftersom vi har tågrörelser på
järnvägen hela tiden. Stora tunga bitar ska tas bort och avancerade
lyft och borrningar måste göras. Människor och förbigående tåg
får under inga omständigheter drabbas eller ta skada under dessa
moment”, säger Kjell Axelsson.
Tidsplanen för hela projektet går planenligt. Grundförstärkningsarbetet vid anslutning Stockholms södra började 2010 och totalt är
det ett 50 tal personer som arbetar på arbetsplatsen. Bilfinger plus
underentreprenörer. Rivningsarbetet av grunden började i augusti
2011 och sågningen slutfördes i juli. Totalt arbetar mellan fyra och
åtta personer med uppdraget att riva grunden och man är just nu
inne på den sista bildningsetappen. När lyft och hela rivningsarbetet
är klart samt huset satt sig i den nya grunden kommer källaren att
återställas till ursprungligt skick fast väggarna blir nu gjorda i betong
istället för granit. Sedan kommer hela huset att genomgå en omfattande renovering.

Peter Larsson styr sågen. Vajersågen
som används i det här projektet kommer
från Pelligini och har beteckningen TDI 25.
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Den gamla granitgrunden ska tas bort.

Den vackra interiören kommer att genomgå en omfattande renovering.

Nytt skopfäste ska rädda
liv på NCCs byggen
Ett nytt säkrare fäste som aldrig släpper taget om
grävskopan ska nu börja användas inom NCC
Construction. Därmed väntas antalet allvarliga
olyckor till följd av tappade skopor hamna på
noll. Fästet har lanserats av företaget Steelwrist
AB tillsammans med NCC.
“Enbart här i Stockholmsområdet rapporteras
20 allvarliga incidenter per år. Och vi är säkra på
att mörkertalet är långt större. En tappad skopa
är lite tabu och ingenting man går omkring och
snackar om”, säger Niclas de Jounge, inköpschef
på NCC Constructions avdelning mark.
De flesta olyckor som sker på byggarbetsplatserna handlar om attityder som går stick
i stäv med säkerhetsföreskrifterna. Slarv med
skyddsutrustning och säkerhetsrutiner i kombination med ett osunt riskbeteende gör att olyckorna
är svåra att få bukt med.
“Med det här skopfästet kan vi ta ett större
ansvar för liv och hälsa. Vi kan anpassa verktyget
till människan istället för tvärtom”, säger Niclas
de Jounge.
Steelwrists fästanordning har utvecklats för

att förhindra olyckor trots slarv. Det allra flesta
olyckor med skopor beror på att grävmaskinsföraren gör skopbytet från förarhytten och helt
enkelt låter bli att stiga ur och kontrollera att den
nya skopan sitter rätt.
I Stockholm sysselsätter NCC cirka 200
grävmaskiner vars förare byter skopa upp till
20 gånger dagligen. Som mest kan det bli
4 000 riskabla skiften varje dag.
“Det geniala med det här fästet är att det inte
ens släpper taget om en skopa som sitter helt
löst. Den hänger kvar tack vare den smarta och
robusta låsanordningen. Vi hoppas att det här
helt och hållet kommer att eliminera problemet
med tappade skopor”, säger Niclas de Jounge.
Det nya fästet ska introduceras successivt på alla NCC Constructions tiltrotatorer och
snabbfästen i region Stockholm/Mälardalen. Från
och med 2014 är målet att ha liknande låsanordningar som standard i alla nyinköpta maskiner i
regionen. På sikt är tanken att NCC Constructions
maskiner ska ha säkra fästen över hela landet.

www.steelwrist.se

Volvo D-seriens medeltunga grävmaskiner är skapade för effektivitet
Volvo har just nu ett produktivt och effektivt utbud
av grävmaskiner som överbryggar viktklasserna
mellan 13 och 25 ton. Med Volvos senaste
bränsleeffektiva motorer och förbättrade hydraulik
kan kunderna i Europa och Nordamerika ta
kommandot med grävmaskinerna EC140D,
EC160D, EC180D, EC220D och EC235D som
är anpassade för respektive marknad.
Modellerna EC140D, EC160D, EC180D,
EC220D och EC235D spänner över viktklasserna 13–25 ton. De har bra lyftkapacitet och
är stabila, vilket gör det möjligt att lyfta tyngre
föremål. Kunder i Nordamerika kan välja mellan
EC140D, EC160D och EC220D, men för de
europeiska kunderna kommer även EC180D
och EC235D att finnas tillgängliga.
Maskinerna är utrustade med de senaste
Volvomotorerna som är förenliga med utsläppskraven enligt steg IIIB/tier 4. Motorerna gör
tillsammans med väl matchade komponenter
och ett smart hydraulsystem att maskinen blir
smidig i drift och körning. Oljeflödet prioriteras
efter behov. Ett nytt ECO-läge använder den
senaste tekniken för elektronisk pumpstyrning
för att öka bränsleeffektiviteten ytterligare, vilket
i de flesta fall inte resulterar i någon förlust av
prestanda.
Det finns flera
skillnader mellan
maskinerna, förutom
deras viktklasser och
motorkonfigurationer. Till exempel
har de mindre

EC140D, EC160D och EC180D en ny åtkomstpunkt baktill för de viktigaste hydraulkomponenterna, medan ett viktigt inslag i den större
grävmaskinen EC235D är dess överdimensionerade robusta undervagn. Undervagnen är byggd
för krävande terräng och skyddar mot vridning
och deformation, vilket leder till längre livslängd
och mer drifttid för maskinen.
Alla maskiner har smorda och tätade
bandkedjor som standard, där varje band drivs
av en automatväxlad motor med två hastigheter,
vilket maximerar dragkraften. Bandbromsarna
har flera skivor och åkmotorn, bromsen och
planetväxlarna är alla väl skyddade i bandramen.
Påbyggnaderna på alla fem maskinerna
är robusta, menar företaget och har en mängd
halkskyddade plattor, trappsteg och räcken för
säkert tillträde till maskinen. Alla fem maskiner
är utrustade med Volvos senaste dieselmotorer.

www.volvoce.se

Nya stålsaxar och
betongsaxar för
minigrävare
Andersen Contractor lanserar nu två demoleringsverktyg för minigrävare som inte är några
lättviktare trots sin ringa storlek. Tillverkare är Trevi
Benne som sedan tidigare tillverkar stålsaxar med
en vikt på upp till 19 ton och betongsaxar på upp
till 12 ton. Stålsaxen CS 03R är det klipp i. Med
en vikt på 300 kg är detta Trevi Bennes minsta
stålsax hittills. Den har en klippkraft på 95 ton
och en käftöppning på 265 mm. Den passar till
4–5 tons grävmaskin stickmonterad och till 2–3
tons maskin bommonterad. Utrustad med 360°
rotation och vändbara skärstål. Totalt finns nu 12
modeller av CS stålsaxar.
Betongsaxen HC 03 väger 300 kg och har
en klippkraft på 80 ton. Käftöppningen är 385
mm. Den har 360° rotation och arbetar snabbt
och effektivt. Passar till grävmaskiner mellan
4 – 5 ton. Totalt finns nu 14 modeller av HC
betongsaxar.

www.andersen-contractor.se
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Baumas Expansion
Bauma fortsätter att växa.
Kanske inte i Tyskland men
på andra kontinenter. Kan
verkligen ett tyskt mässkoncept erövra världen?
Det kan tyckas att antalet mässor börjar bli överdrivet
både på hemmaplan och internationellt. En stor del av det
traditionella försäljningsarbetet med personliga besök har
bytts mot ökat mässdeltagande för många tillverkare och
leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin. Kanske
detta ändå är modellen. På en mässa träffar man fler
befintliga och potentiella kunder samtidigt och man kan
slå ihop och effektivisera kostnaderna istället för att träffa
en kund i taget. Trots detta är nog fortsatt det personliga
mötet med en kund, gärna på hans hemmaplan det mest
effektiva. Men en fördel med det massiva mässtryck som
vi upplever idag är att mässorna håller upp stämningen
under lågkonjunkturerna och ger lite extra skjuts under
högkonjunkturerna. Mässorna utgör en viktig katalysator
framförallt i lågkonjunkturer. Ofta finns det en tendens att
problemen och den ekonomiska situationen förstoras under
en lågkonjunktur vilket förlamar möjligheterna att hitta
alternativa lösningar till nya uppdrag för entreprenörerna
och att sälja nya maskiner och verktyg för leverantörerna.
Mässorna utgör en viktig mötesplats oavsett vilken konjunktur marknaden befinner sig i.

Behålla storleken
Om man pratar mässor i vår bransch generellt så dyker
Messe München International’s chief executive officer Klaus Dittrich and MMI representative in Sweden,
omedvetet mässan Bauma upp i de flestas medvetande.
Alrun Griepenkerl, at the Bauma press conference in Stockholm in October, 2012.
Bauma är en av få mässor som lyckats bli en, snudd på
29 från Finland, 20 från Danmark och tre från Norge. USA
Bauma i München arrangerats på ett nytt mässcenter som
nationell mässa, trots att den mest internationella mässan
bidrar exempelvis med 58 utställare. Som ren kuriosa kan
byggts på Münchens gamla flygplatsområde. Totalt finns 16
i vår tid. För många svenskar är det lika givet att resa till
nämnas att mässans största monter kommer fortsatt att vara
hallar och ett gigantiskt utomhusområde.
Bauma som att resa på ByggmaskinLiebherrs som mäter 14 112 m2. Montern står permanent på
Trots detta räcker det inte riktigt till. Inför
mässan i Göteborg. Det verkar heller
mässområdet. Uppbyggnationen av de största montrarna
Bauma 2013 i april nästa år har man
inte finnas några gränser för hur stor
började redan i november 2012.
lyckats utöka med ytterligare 15 000 m2
Bauma kan bli.
Bauma omfattar allt inom bygg- och anläggning samt
men trots detta finns en lång väntelista
Den 24 september samlade Messe
gruvnäringen. Satsningen på Mining-delen som drogs igång
av företag som vill ställa ut eller öka sin
München International, det tyska föreför några år sedan har slagit väl ut och idag kommer cirka
monteryta. Med det är den absolut sista
taget som arrangerar Bauma, till pressen fjärdedel av besökarna från gruvindustrin. Inför Bauma
ytan som kan tas i anspråk. Man planerar
träff i tysk-svenska Handelskammarens
2013 finns en hel del nyheter. Man satsar i än större utdock att bygga ytterligare två utställningslokaler på Valhallavägen i Stockholm.
sträckning på att lyfta fram nyheter och innovationer bland
hallar på befintlig utomhusyta.
En handfull representanter från den
utställarna. Bauma Innovation Award 2013 kommer att
“Vårt mål är inte längre att Bauma
nordiska branschpressen var inbjudna
delas ut. Hittills har 156 nomineringar kommit in. Mer infori München skall växa. Rent sagt så finns
till ett informationsmöte om Bauma
mation om priset finns på www.bauma-innovation-award.
inte den möjligheten heller på det nuva2013 in München samt information
com. Andra viktiga teman på mässan är energisparande
rande utställningsområdet. Istället fokuom de övriga Bauma-mässorna som
“Vi letar nu efter möjliga samarbets- serar vi på att kunna bibehålla den storlek
åtgärder, paneldiskussioner, produktdemonstrationer med
arrangeras. Representanter från Messe
partners för att starta Bauma Sydmera. Man lanserar även något för de yngre generationerna
vi har idag och fortsätta öka kvaliteten på
München var företaget CEO Klaus Dittamerika”, sa MMI CEO Klaus Dittrich.
som skall in i den här branschen genom projektet Think
mässan”, berättade Klaus Dittrich.
rich och Bauma 2013 projektledare och
Big. Med Think Big kommer man att bjuda in skolklasser
Inför Bauma 2013 i München upppressansvariga Sabine Wagner samt
och samla dom i hall B0 där det kommer att arrangeras en
skattar man att antalet utställande företag kommer att
Messe Münchens svenska representant Alrun Griepenkerl.
hel del aktiviteter för de unga. Totalt räknar man med att
hamna omkring 3300 och man väntar omkring 450 000 beKlaus Dittrich berättade att Messe München Internatiobjuda in 6000 elever. Den som tänkt sig att besöka Bauma
sökare under de sju mässdagarna. Utställningsytan kommer
nal arrangerar ett 40-tal olika mässor runt om i världen men
mellan den 15-21 april, 2013 bör snarast boka hotellrum
att vara totalt 570 000 m2, alltså cirka 115 fotbollsplaner.
tyngdpunkten ligger på mässområdet i München. Bauma
då efterfrågan är enorm.
Till Bauma i München kommer besökare från hela
är i särklass den största produkten. Bauma som arrangeras
världen men det är naturligtvis besökare från Europa
i München är världens största mässa alla kategorier och
Bauma China närmar
som dominerar och då i synnerhet Tyskland och länderna
första gången den arrangerades var 1954. På den tiden var
sig Bauma Tyskland
runt omkring. Norden är en viktig besökarkategori och vi
den en liten och ganska lokal mässa med ett fåtal utställare.
Men vid sidan av Bauma i München händer mycket ankommer i stor omfattning. Men vi bidrar även med många
När mässan arrangerades senast, det vill säga 2010, mätte
nat under namnet Bauma. Sedan 2002 arrangerar Messe
utställare. Av de 3300 utställarna kommer 46 från Sverige,
utställningsytan 555 000 m2. Sedan ett antal år tillbaka har
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München i samarbete med två andra tyska mässarrangörer
och staden Shanghai, Bauma China. Bauma China har haft
en fantastisk utveckling och gått från 40 000 m2 till 300
000 m2 som är ytan för årets mässa som hölls i slutet av
november. Utställarantlet landade på 2600 företag och
besökarna räknades in på drygt 170 000. För Bauma China
finns potential att växa ytterligare men det nya mässområdet är redan för litet. Antingen måste det byggas ut eller så
måste man hitta en annan anläggning. Bauma China visar
på en kraftig ökning trots att Kina som land gått tillbaka
en aning från 10 procent i tillväxt till 6 procent.
Förutom Bauma China lanserade Messe München, i
samarbete med amerikanska tillverkarföreningen American
Equipment Manufacturers Association, AEM, och dess
mässa CONEXPO-CON/AGG indiska bygg- och anläggningsmässan bC India. Första upplagan hölls i Mumbai 2011. I
februari nästa år är det dags igen.
“bC India hade helt andra förutsättningar än övriga
Bauma. Både i Tyskland och Kina har vi haft goda lokalförutsättningar men i Indien utgick vi från ett brunt fält, sedan
byggdes hela mässan upp temporärt. Än så länge kanske
utställarna är så många men vi räknar med 600 utställare
nästa år. Utställningsytan har nära fördubblats från 85 000
m2 till 160 000 m2 nästa år”, berättar Dittrich.

Bauma i Indien och Sydafrika
Det senaste nytillskottet bland Bauma event är dock Bauma
Africa som arrangeras i Johannesburg, 18-21 september,
2013. “Vi har mycket i görningen under 2013 men en
mycket kompetent organisation som parallellt verkställer
våra olika mässor nästa år. Vår satsning i Afrika är ett viktigt
led i utvecklingen av Bauma-konceptet”, säger Dittrich.

Mässan hålls i Sydafrika men man räknar med en
hel del utställare och besökare från andra länder på
den afrikanska kontinenten. Utställarantalet i september
2013 uppskattas till cirka 200 företag och man siktar på
omkring 15 000 besökare. Mässans yta kommer att hamn
runt 20 000 m2.

På väg till Sydamerika
Bauma kan man säga är på väg att erövra tre kontinenter
med sitt vinnande koncept. I Europa råder ingen tvekan, i
Asien är man på god väg och är redan Asiens största mässa
inom sitt område men det finns potential att växa ytterligare.
I Afrika är det ännu oklart hur utfallet blir men med tanke
på sitt målmedvetna arbetssätt är förutsättningarna goda.
På frågan om Sydamerika också ligger med i planerna för
Baumas expansion svarade Klaus Dittrick med ett tydligt ja.
“Vi håller på att titta på möjligheterna för att även starta
en sydamerikansk version av Bauma. Vi för samtal med flera
mässarrangörer i Sydamerika men det är kanske inte troligt

att en sådan mässa skulle ligga i Brasilien då M&T Expo i
Sao Paulo redan har en stark dominans i landet. Men det
finns andra tänkbara länder där man skulle kunna placera
en sydamerikansk Bauma. Men inget händer innan 2014”,
svarar Dittrich.
USA är heller inte aktuellt då landet har flera starka
mässor och man skulle då hamna i direkt konkurrens med
sin samarbetspartner AEM.
Sydamerika är utan tvekan högintressant då kontinenten är en av få delar av vår värld som just nu visar ordentligt
positiva siffror. Annat är det i övriga delar av världen. Men
om man ska tro de siffror som Klaus Dittrich visade vid
presskonferensen befinner vi oss nu på den absoluta botten
och att världsekonomin kan räkna med en återhämtning
under 2013 och 2014. Men det kommer att gå långsamt.
I år däremot flaggar många tillverkare för en nedskrivning
av målen för 2012. Caterpillar har meddelat detta. Volvo
visade på en tydlig tillbakagång under tredje kvartalet.

www.bauma.de
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Jack Midhage AB är ett bolag som förutom att ha uthyrarmarknaden som en kundgrupp sedan länge även varit en stor leverantör till betonghåltagare och företag
som jobbar med rivning. Ovan från vänster Joakim Lindfors, Mats Karlsson, Jan Müller, Torsten Samuelsson, Peter Logan och Yngve Nyman.

Invigning av Midhages
nya lokal i Stockholm
Jack Midhage AB gör med en nyöppnad serviceverkstad

och lagerlokal en storsatsning i Stockholmsregionen och
Mälardalen. Mitt i hjärtat av Solna finns idag tre kompetenta säljare och en servicetekniker i fräscha ändamålsenliga
lokaler med serviceverkstad och lager.
Sedan i september har företaget Jack Midhage AB på
allvar fått ett starkt fäste i Stockholmsregionen. Den 21:a
september hade man nämligen öppet hus i sina nya lokaler
på Sankt Ansgars Väg 6 i Solna. Den ljusa och spatiösa
lokalen rymmer utställningsrum för produkterna, fullutrustad verkstad, säljkontor, samtalsrum, lager och fikarum.
De stora fönstren som vetter ut mot gatan släpper in gott
om ljus i lokalen och genom fönstren ser man den gamla
Råsundastadion som snart är ett minne blått.

Storsatsar i Mälardalen
Från att ha varit ganska underrepresenterade i regionen
gör Jack Midhage AB en storsatsning på, framför allt, sina
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betonghåltagarkunder i Stockholm och Mälardalsområdet.
“Staben på fyra personer och den nya serviceverkstaden och lager i Solna är en oerhört viktig del i vår satsning
i Stockholm/Mälardalen. Nu kan vi serva alla våra kunder
fullt ut och inte minst erbjuda snabba leveranser av vårt
breda sortiment av maskiner och verktyg för bygg- och
anläggningsbranschen”, säger företagets vd Peter Logan
som fanns på plats i Solna under öppningsdagarna.
När man öppnade portarna på invigningsdagen
började kunderna ganska så omgående att strömma till.
Det är både nya och gamla kunder som kommer och det
bjöds på buffé som dukats upp i visningsrummet samt
kaffe med tårta.
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“Med den här lokalen i Solna känns det som att vi
verkligen har hamnat mitt i smeten. Trots ett central läge är
det dessutom lätt för kunderna att komma till lokalen och
hitta en parkering”, säger Torsten Samuelsson som är ny
säljare för håltagarbranschen hos Jack Midhage AB sedan
ett drygt halvår tillbaka.
Utställningsrummet med Midhages breda sortiment
är en viktig del där kunderna kan komma och känna på
produkterna. Här kan man slinka in och hitta allt ifrån
förbrukningsmaterial, diamantverktyg, borrsystem, väggsågar, handhållna kapar, dammsugare med mera. Och
bäst av allt så kan kunderna tack vare serviceverkstaden
snabbt få hjälp med produkter som krånglar eller så kan
man få diamantborrkronor omsatta på nolltid. Ansvarig
för serviceverkstaden är Yngve Nyman som jobbat många
år med service av den här typen av produkter. Här löser
man kundernas problem med service och reparationer av,
främst elmaskiner, bl.a de flesta vanligast förekommande
borrmotorerna på marknaden, samt omsättning och reparation av diamantkärnborr.
“Det här är perfekt. Ljusa och trevliga lokaler som ligger väldigt bra till för kunderna alldeles intill Solna Centrum,
Frösundaleden och Solnavägen som löper som två pulsådror
genom Solna”, säger Yngve.
“Med både lager och verkstad här i Solna kommer vi

att kunna öka servicegraden ordentligt inte bara i Stockholm utan hela Mälardalen. Tack vare ett nytt, stort lager
kommer vi också att kunna betjäna hela norra Sverige med
snabbare leveranser”, tillägger Yngve.

Starkt team
Det är ett starkt team som jobbar i Midhages nya lokaler
i Solna. Tillsammans har man mycket lång erfarenhet från
försäljning och support till bygg- och anläggningsbranschen
och därigenom ett enormt kontaktnät. Janne Müller som
jobbat i företaget sedan 1991 har dragit ett ett tungt lass
i Stockholm. Han kan nu helt inrikta sig på uthyrningsbranschen och har nu fått ett ordentligt stöd även för denna
bearbetning i form av Mats Karlsson, Torsten Samuelsson
och Yngve Nyman. Ynge är för övrigt platsansvarig för den
nya verkstaden.

Ansvarig för projektet i Stockholm/Solna är Joakim
Lindfors. “Vi har letat länge efter en lämplig lokal i Stockholmsregionen. Vi ville gärna etablera oss just i Solna och
när den här möjligheten dök upp slog vi till direkt. Solna är
en perfekt region i Stockholm, bland annat med tanke på
alla byggprojekt som pågår här. Man genomför omfattande
ny-, till- och ombyggnationer i området, t.ex runt Karolinska
Sjukhuset och Arenastaden. Sedan kommer man att riva
Råsundastadion och på platsen skall nya byggnader uppföras. God tillgång på projekt och kundunderlag kommer att
finnas i närområdet under lång tid framöver”, säger Joakim.

Stort kundspektrum
Jack Midhage AB är ett bolag som sedan länge varit en etablerad leverantör till uthyrningsbranschen, betonghåltagare
och rivningsentreprenörer. Man har ett brett sortiment av
diamantverktyg. I sortimentet ingår, förutom diamantklingor
och diamantkärnborr, också slipverktyg, slipskålar, hård-

metallklingor, tiger- och sticksågblad, diverse förbrukningsmateriel och mycket, mycket mera. På maskinsidan är man
återförsäljare för Weka borrmotorer och betongsågar, Braun
väggsågar, vajersågar och djuparmssågar, Cedima bänksågar, Eibenstock borrmotorer, elhandmaskiner och borrstativ,
Hycon hydraulmaskiner, Barracuda golvslipningsmaskiner,
Savi golvsågar och Dibo borrstativ för att nämna några.
Man räknar med att alla Midhages kunder, oavsett
kundkategori, skall hitta vägen till den nya lokalen i Solna
och uppskatta den närhet och tillgång till service, verktyg och
maskiner som den nya etableringen innebär.
“Vi hoppas att med vår nya lokal och den nya starka
staben av säljare och servicetekniker kunna nå ut till och
serva kunderna i betydligt större grad än tidigare. Nu kan vi
betydligt lättare och på nolltid få fram produkter till kunderna
i området. Har de dessutom service- och reparationsbehov så
har vi lösningen i vår nya serviceverkstad”, säger Peter Logan.

www.midhage.se

Midhage kompletterar med produkter från Morse
Den amerikanska tillverkaren M K Morse Company, en av största
i världen när det gäller verktyg i bimetall, har med egenutvecklade produktionsmetoder och en ambition att kunna erbjuda
marknadens bästa kvalitéer lyckats skaffa sig ett mycket gott
renommé. Jack Midhage AB kompletterar nu sitt redan breda
program med ett urval produkter från Morse anpassade för just
den svenska byggmarknaden.
Sortimentet omfattar hålsågar, bandsågblad och den speciella hårdmetallsågklingan Metal Devil för kapning av järn och
rostfritt. Men det är framför allt tigersågbladen
som Midhage satsar på och där nu största delen

av programmet byts ut mot blad från Morse. ”Vår strävan är
att erbjuda ett komplett sortiment för alla behov. Vi har behållit
spetsprodukterna från vårt gamla sortiment men kompletterar
med Morse”, berättar Morgan Midhage, produktansvarig på
Jack Midhage AB. Tigersågbladen är tillverkade i bimetall som
innehåller en kobolt-legering. Kobolten gör att livslängd
på skärpan förlängs och detta i kombination med
utforskade optimala skärvinklar ger verktyg med
både lång livslängd och hög avverkning.
”Våra egna jämförelsetester har varit mycket
övertygande”, berättar Morgan Midhage.

www.midhage.se

- Gasaccumulator

effektiva

gh-serien

62 - 11 000 kg

- Konstant kraft per slag
- Snabbt, enkelt byte av spett
- Ljuddämpade
-Automatsmörjningr från vikt
1,3 ton och större som tillval

Tillverkaren med ett

världsomspännande rykte
för sin höga kvalitet och prestanda
www.semab.org - info@semab.org
Chrille 070-693 24 90 - Ronnie 070-693 24 80
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HiB firar 25
Den svenska branschföreningen HiB, Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges
Byggindustrier, firar 25 år
i år och är en av världens
fem största och äldsta branschföreningar inom håltagning. PD hade förmånen
att få vara med i firandet av
25-åringen.

Det är en imponerande resa som den svenska betonghåltagarförening, HiB, gjort. Och i år fyller branschföreningen, som
ingår i Sveriges Byggindustrier, hela 25 år. Men att starta
och utveckla en branschförening av den här kalibern gör sig
inte självt. Det krävs människor som brinner för uppgiften
att förbättra arbetssituationen och tillvaron för de som är
medlemmar i föreningen. I HiBs fall finns och har alltid funnits dessa eldsjälar.

Bland de största och äldsta
HiB är faktiskt en av världens både äldsta och största branschföreningar för håltagare. Det finns bara några få som är äldre
och större. Tysklands branschförening startades på 1970-talet
och har idag över 600 medlemmar och USAs CSDA firade
40-årsjubileum i år och har drygt 400 medlemmar. Schweizarna och österrikarna har varit med länge också. Men bland
de fem äldsta och största kommer faktisk HiB som grundades
1987 och har cirka 100 medlemmar. Men trots att håltagning funnits sedan ganska långt tillbaka så är håltagning
en av de yngsta specialverksamheterna inom byggindustrin
både internationellt och nationellt. Håltagningens historia
har vi pratat om många gånger i PD men man kan säga att
som metod kom den till Sverige redan på 1960-talet men
användes i ganska liten skala. I början av 1970-talet fanns ett
fåtal privata företag som sysslade med den här verksamheten
vilket skulle öka från mitten av 1970-talet och framåt. I början
av 1980-talet fanns håltagare i princip i varje län i Sverige.

HiB blir till
Men så hände det! På den allra första Byggmaskinmässan
som arrangerades av Svenska Mässan i Göteborg satt några
håltagare över en lunch och diskuterade samarbete mellan
företagen. Det här blev själva startskottet för bildandet av
en egen branschförening. Men det skulle dröja innan det
blev allvar av idéerna. På våren 1984 uppstod ett missnöje
bland de professionella håltagarna då man upptäckte att
leverantörerna var lite för frikostiga med rabatter och lämnade rabatter till i princip alla entreprenörer, även de som
inte jobbade professionellt. På sommaren samma år kallade
man till ett möte mellan entreprenörer och leverantörer.
Mötet hölls i Solna och resultatet av mötet blev att man
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Gunnar Landgren får nog betecknas som det viktigaste ankaret i HiBs historia som lagt ner ett gigantiskt arbete för föreningens utveckling. Tack Gunnar!
införde en färgmärkning av borr och klingor som används
fortfarande. På mötet togs även beslutet att gå vidare med
idéerna kring att bilda en branschförening. Stockholm blev
ansvarig för att samordna bildandet medan Malmö och
Göteborg skulle aktivera företagen inom de olika regionerna i Mellan och södra Sverige för att värva medlemmar.
Stockholms uppgift var att värva medlemmar i norr. Man
diskuterade mycket om branschföreningen skulle bildas
under SHIO (Småföretagarna) eller Byggentreprenörerna,
nuvarande Sveriges Byggindustrier. Man valde det senare.
Den tjänsteman in Byggentreprenörerna som fick uppdraget
att hjälpa till med uppstarten hette Inge Blixt. Martin Leidvik
anlitades som konsult, dock utan ersättning. Efter en hel del
arbete hade formerna skapats och en interimsstyrelse hade
tillsats. Detta var hösten 1986. Tanken var då att alla delar
av landet skulle vara representerade med tonvikt på de tre
storstadsregionerna. Gunnar Landborg berättar att många var
de, förutom interimsstyrelsen, som lade ner ett stort arbete
på att få till stånd en branschorganisation. Inte minst Gunnar
själv som varit aktiv och en drivande kraft bakom HiB från
starten tills idag. Gunnar är också den som sammanställt
informationen till den här artikeln. Det är många namn som
kan nämnas såsom Kjell Larsson, Hålmetoder AB, som blev
den första ordföranden i föreningen. Vidare Bengt Ivarsson,
BESAB AB, Martin Leidvik, Leidvik Borr AB, Leif Fredriksson,
SHC Byggservice AB, Göran Andersson, Diamantborrarna,
Gunder Borg, Byggentreprenader AB, Lars Jacobsson, LJ
Håltagningsservice. Alla dessa namn satt med i den första
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5 år

I mitten Janne Lemos med sin dotter. Till höger Anita
Hermansson från PD.

Kurt Andersson, Kenth Elfström och Linda Dahlin.

Klas och Yvonne Eliasson och Lennart Östervald.

Lasse Eriksson är inte bara bra på att köpa kalsonger. Han kan vika servetter också. Här instruerar
han Bosse Hörnqvist från Rivab. Även Lasse har
under hela HiBs historia haft en stor betydelse för
föreningen.

Från höger Lars Ihmer med fru, Libeth Hörnquist,
Clary Eriksson, Magnus Juthage, Anita Hermansson
och Jan Lemos.
styrelsen tillsammans med Gunnar själv och Blixt från Byggentreprenörerna. Andra viktiga namn för föreningen sedan
starten är Ingemar “Skepparn” Carlsson, Stabilator, Rickard
Danielsson, URAB och Lasse Eriksson, Södertälje Borrteknik,
för att nämna några.
Det officiella bildandet av HiB skedde i februari 1987.
Namnet blev Håltagningsentreprenörerna inom Byggentreprenörerna, därav förkortningen HiB. Gunnar berättar att
Lasse Eriksson på Borrteknik hade beställt kalsonger till alla
medlemmar med trycket HiB samt att de var numrerade.
Trycket satt på baksidan och fick därmed namnet “Hål i
baken”. Kjell Larsson som var ordförande fick nummer 1
och Gunnar som var kassör fick nummer 2 och så vidare.
Det var så det hela började för HiB och med åren har
föreningen växt sig allt starkare. Många är ordförandena
som suttit i styrelsen men den som suttit mest är nog Gunnar Landborg själv som haft en mycket stor betydelse för
branschföreningens fortsatta liv och utveckling, naturligtvis
tillsammans med många andra eldsjälar. De ordförande som
suttit under åren är Kjell Larsson, Gunnar Landborg (under
flera perioder), Bengt Ivarsson, Janne Lemos, Leif Sjögren,
Carl-Johan Bendefors och sittande ordförande är Anders
Andersson.

Från unga amatörer till
målmedvetna förhandlare och proffs
Under de 25 års som gått har mycket hänt med föreningen.

Från vänster Hasse Andersson och Bill Dahlin.

Arnessons Betongborrning har varit medlemmar i HiB
under många år. På bilden från höger Mario Larsson
och Lennart Östervald.
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Birjer (Rivab) med fru Nithikarn Vilhjalmsson.
Wetterstadens Betongborrnings Kenneth Almquist
med maka Lena Ingvarsson.

Det bjöds på sång och musik.
HiB är en samling duktiga entreprenörer som är värda
all heder och uppskattning. Men det är också viktigt att
framhålla alla leverantörer som också hjälpt till att utveckla
branschen till vad den är idag. Några viktiga namn att framhålla är Bror Österman, Mats Johansson, Curt Sundqvist, Ove
Persson, Ulf Rönnqvist och Anders Johnsen. Viktiga att nämna
är också Dimas, sedermera Husqvarna, Jerneviken Maskin,
Tyrolit, Hagby Bruk, SDC, Jack Midhage AB, SAVI, Brokk,
HTC, Scanmaskin, Pullman Ermator och många flera. Gunnar
nämner också mässan DEMCON och tidningen Professionell
Demolering som två milstolpar i branschens historia, vilket
vi som arrangörer av mässan och publicister av tidningen är
väldigt tacksamma för.

Ett år av firande
Fruar Dahlin och Andersson (från vänster till höger).

I mitten maka till Mats Jansson, Håltagargruppen
GUJA. På sidorna Erik Håkansson, SDC, med maka.

Magnus Juthage passar på med de galanta damerna
Lisbeth Hörnquist och Clary Eriksson.

Hovets Betonghåltagning, till höger Lenny Andersson
och Michel Wallgren.
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Från början var man ett gäng ganska unga och glada amatörer och ingen hade någon större erfarenhet av styrelsearbete.
“Det vi var bra på var att utföra håltagningstjänster”, säger
Gunnar. Håltagarna var främst vana att gå i sina overaller
och vit skjorta och kostym var inget man satte på sig. Men
föreningsarbetet gjorde kanske att de någon gång tvingades
in i den munderingen. Man lär vid ett tillfälle på en båtresa
till Åland ha köpt vit skjorta och slips till Gunnar Landborg
med orden: “Här får du något som du aldrig haft men kanske
kommer att behöva”.
“Trots vår knappa erfarenhet från föreningsarbete drevs
vi av en otrolig vilja och envishet att åstadkomma något. Vi
ville visa att vi var proffs på det vi jobbade med trots att vi
i början behandlades lite som något som katten släpat in.
Men den inställningen har vi ändrat på med besked under
åren. Genom studieresor, årsmöten, utbildningar med mera
har vi bytt erfarenheter med varandra, lärt oss att samarbeta
och framförallt att se varandra som kolleger och inte konkurrenter”, säger Gunnar.
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Det finns mycket mer att berätta om HiB och den som är
intresserad och önskar lite mera detaljerad information
kan kontakta HiBs kansli som har en minnesskrift från
25-årsjubileumet. Och man har faktiskt firat sitt jubileum
ganska ordentligt. Jubileumsåret 2012 började med att ett
stort antal medlemmar reste till USA, besökte håltagare och
leverantörer i Los Angeles-området samt mässan World of
Concrete i Las Vegas. Några andra medlemmar i föreningen
anslöt till IACDS årsmöte som hölls på ön Maui på Hawaii.
Jubileumsåret avslutades med en middag på en av Strömma
kanalbolags båtar i Stockholm. Ett femtiotal personer samlades på Nybrokajen för att äntra båten Gustafsberg VIII som
hyrts av HiB. Det var en god blandning av medlemmar både
yngre och äldre. Ett antal av medlemmarna i den ganska
nyinstiftade Veteran-föreningen närvarade. Värd för båtresan,
som startade vid lunchtid lördagen den 17 november och
avslutades omkring kl. 17.00, var Linda Dahlin från Betonghåltagning i Göteborg AB. Linda är den yngsta nuvarande
ledamoten av HiBs styrelse och dessutom nybliven mamma,
vilket vi vill gratulera till. Gunnar Landborg hade tillsammans
med Janne Lemos förberett en samlingsskrift dagen till ära.
Under middagen redogjorde Gunnar Landborg genom flera
anekdoter om HiBs historia fram tills idag. Det bjöds också
på musikunderhållning under kryssningen som tog sällskapet genom Stockholms skärgård upp till Vaxholm, längs
Värmdölandet och de vackra öarna i arkipelagen. En mycket
trevlig eftermiddag i glada vänners lag som inte slutade när
båten lade till vid Nybrokajen igen. Många av deltagarna
vid middagen var tillresande från olika delar av landet och
övernattade på hotell Strand i Stockholm.
Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier har funnits i 25 år. 25 år av målmedvetet arbete för
att underlätta arbetet för håltagare, hitta samarbetsformer,
umgås, lyfta statusen för den professionella håltagarbranschen med mera. Och visst har man lyckats genom många
eldsjälars arbete. HiB har blivit till en av västvärldens kanske
mest utvecklade och moderna branschföreningar för håltagare i nära samarbete med världens mest tillverkartäta land
av företag som utvecklar och tillverkar håltagningsutrustning
i alla dess former. Det är inte konstigt att Sverige blivit ett
föredöme ingen tvekan om att förutsättningarna finns för
att ta den här branschen ännu längre. Nu siktar man med
oförändrad styrka på ytterligare 25 framgångsrika år.

www.haltagningsentreprenorerna.se

ÅRETS INNOVATION
Vattensug med recleaning
• Fyll sugen med 15 liter rent vatten
• Anslut sugslangen till borrkaxuppsamlaren
• Anslut vattenslangen från sugens vatten
pump till borrmaskinen
• Börja borra.
Borrkaxet filtreras i filterpåsen, renas och
återanvänds som kylvatten.
Filterpåsen rymmer 35 liter koncentrerat
borrkax.
FILM: scanna koden
eller gå in på vår hemsida.

JERNEVIKEN MASKIN AB • TEL: 031 - 52 01 16 • TAGENEVÄGEN 1 • 422 59 HISINGS BACKA • WWW.JERNEVIKEN.SE

Tillbaks til
I år firar mäs�san Byggmaskiner
hela 30 år. Mässan
i Göteborg har haft
en mycket stor betydelse för byggmaskinbranschen under
många år. Men under
det senaste decenniet har mässan
beskyllts för att ha
tappat fokus och gett
ett ganska spretigt
intryck. Detta resulterade i att den förlorat både besökare
och utställare. Men
nu tar man krafttag
med nysatsning
och ny
projektledare. Mäs�san kanske
krymper men
man satsar
nu på kvalitet
fullt ut igen för
att hitta tillbaka
till sitt forna
“jag”.
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Byggmaskiner, Byggmaskiner, Byggmaskiner! Denna gamla hederliga mässa som under de senaste åren fått ta ganska mycket
stryk, för att inte säga väldigt mycket stryk. Utställarna tycker att
den tappat fokus och inte minst att den tappat sina besökare,
de viktiga professionella entreprenörerna.

Inte bara mässans fel
Kanske är det lite så att man inte ska skylla allt på Byggmaskiner
eller Svenska Mässan i Göteborg som arrangör. De riktas ganska
stor kritik på många olika typer av mässor nu för tiden. Maskinexpo i Stockholm är ett annat exempel. Dessutom har kraven
från utställarna ökat betydligt vilket hänger ihop med att antalet
mässor också ökat samt det faktum att mässorna utgör en betydligt viktigare del av ett företags marknadsföring och försäljning
nu för tiden. Förr i tiden lade leverantörerna
ner mycket mera energi på personliga besök.
Men med fler mässor och en ökad välvillighet
bland kunderna att resa på mässor läggs en
större del av marknadsföringspengarna på
mässdeltagande. Svarar inte mässan upp
mot kraven och dessutom har ganska höga
avgifter så reagerar utställarna. I Byggmaskiners fall har missnöjet pågått under ett antal
mässor men utställarna har trots detta troget
fortsatt ställa ut. Men i vissa fall har man valt
att lämna. Ett exempel på detta är att elmaskinsleverantörernas
förening valde att inte ställa ut gemensamt 2011 under namnet
Power Tool Street. Dock ställde vissa enskilda leverantörer ut och
var mycket nöjda med mässans utfall. Leverantörerna
på Power Tool Street representerar
dock en ganska stor
g r u p p.
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När dessa leverantörer valde att inte ställa ut försvann en hel
del aktivitet på mässan och den tappade liksom farten. Det blir lite
som katten på råttan och så vidare. Försvinner en utställargrupp
försvinner också en del besökare och andra utställare väljer också
att inte ställa ut. Upprepas detta under flera mässor så påverkas
hela mässupplägget. Det är där som Byggmaskiner är just nu.

Tillbaka till rötterna och kvaliteten
Det finns ingen anledning att hymla om det. Ansvaret till detta
ligger till största delen hos Byggmaskiner själva. Signalerna var
ganska tydliga flera år tillbaka. Men! Nu finns en vilja att ändra
på saker och ting på allvar. Byggmaskiner och dess arrangör
Svenska Mässan har gjort en helomvändning och på allvar tagit
tag i den nedåtgående trenden med Byggmaskiner.
“Det finns ingen anledning att försöka
bortförklara att Byggmaskiner tappat fart de
senaste åren. Men det hjälper inte att titta
bakåt. Nu måste vi se framåt och rätta till det
som inte är bra med mässan. Det behövs en
byggmaskinmässa i Västsverige och vi torde
fortsatt vara den mest lämpliga arrangören”,
säger Anki Fagerström som är ny projektledare för mässan sedan i september 2012.
Nästa år blir det 30 år sedan Byggmaskiner startade, bara det förpliktigar. Under
många år har Byggmaskiner varit den givna samlingsplatsen i
Västsverige och man har samlat folk från södra Sverige, Mellansverige och även en del besökare från Danmark
och Norge. På 80- och 90-talen var mässan oerhört
stark och det är dit man vill tillbaka. Sedan ett antal
år har den blivit mera spretig och tappat fokus.
Men nu råder man bot på det, skalar av allt det
som gjort att mässan tappat fokus och i detta fall
bland annat den delen som kallats Scanbygg.
Inget negativt om byggmaterial och liknande
som Scanbygg omfattade men Byggmaskiner
är och skall vara en maskinmässa i alla dess
former. Sedan 90-talet har den blivit en
tydlig mässa för bygg, rental, lättrivning,
håltagning, stofthantering med mera. Det är
inom detta utställarskikt man vill hålla sig.
“Numera heter mässan bara Byggmaskiner och vi kommer göra vårt yttersta att
attrahera de professionella besökarna
inom bygg och anläggning. De som under åren, tillsammans med utställarna,
sett till att Byggmaskiner blivit ett så
starkt varumärke”, säger Anki som är
väldigt entusiastisk inför uppgiften
att leda Byggmaskiner in i framtiden.
Utrustning för anläggningsoch byggarbeten, lättrivning och
betonghåltagning med golvbehandling är något som funnits med
på Byggmaskiner under ganska
många år nu. Rental däremot är
något som växt fram under de senaste
kanske 15 åren. Idag är Byggmaskiner kanske den

Smalare,
mindre och
fokuserad

ll rötterna!
Anki Fagerström är ny projektledare för Byggmaskiner
sedan i september. Men hon är ingen nybörjar inom mässvärlden. Anki har jobbat med mässor på Svenska Mässan
sedan 2005 och har med framgång arrangerat VA-mässan
många gånger.

Rent generellt kommer de olika produktområdena att bli tydligare
på den “Nya Byggmaskiner” nästa år.

30-åring
med tydligare
fokus

mest lämpade mässan för just denna sektor
i Mellansverige. Men tyngdpunkten för
Byggmaskiner skall ligga på maskiner i
alla dess former för bygg- och anläggning.
Man satsar aktivt på en rad olika utskick
och annonskampanjer till de olika professionella entreprenörsgrupperna för att
locka dom till mässan. Dessutom kommer
de att ske en hel del kvällstid på mässan
med olika arrangemang där utställare och slutkund kan träffas. Det kommer att arrangeras intressanta seminarier, man
kommer att prata om säkerhetsutbildningar och de så kallade
PSI-koderna som tagits fram av Swedish Rental Association
(SRA). Nämnas i sammanhanget bör att Byggmaskiner har ett
nära samarbete både med SRA och Hyrex-kedjan. Vidare den
13 mars kan utställarna själva kan arrangera aktiviteter för
sina kunder på mässgolvet efter mässans stängning fram till
kl. 19.00, årets första grillfest den 14:e och något som man
kallar “På G” som kommer att innehålla en rad intressanta
evenemang. Mer information hittas på www.bygg-maskiner.se.

Nygamla Byggmaskiner
tillbaka!

“Vi är fast beslutna att hitta tillbaka till
gamla hederliga “Byggmaskiner”. Men för att
komma dit måste mässan bli mindre spretig.
Fokus skall renodlat vara Byggmaskiner och
professionella aktörer. Mässan kommer att
att bli betydligt mera renodlad än tidigare,
som den var på den gamla goda tiden. Kan
vi locka tillbaka de professionella aktörerna
har vi vunnit mycket. Nu är det inte antalet
utställare eller besökare som gäller utan kvaliteten på de båda som
gäller. Jag tror att vi är helt på rätt väg”, säger Anki.
I skrivande stund har ett dryga 70-talet bokat sig för mäs�san och ytterligare ett 50-tal är i beslutsfas. Anki Fagerlund tror
att utställarantalet kommer att hamna någonstans omkring ett
100-tal utställare.
Låt oss hoppas att vi får det gamla Byggmaskiner tillbaka och
att 2013 års upplaga blir början till något “nygammalt” nu när
mässan fyller hela 30 år. Grattis Byggmaskiner!

www.bygg-maskiner.se
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Effektivare kapning av
olika material med en och
samma diamantklinga
Norton lanserar en ny diamantklinga för kapning
av flera olika material. Den nya klingan, som har
beteckningen 4x4 Explorer +, är en vidareutveckling av 4x4 Explorer och uppges bl.a. ge snabbare
och bekvämare kapning och ha längre livslängd
än sin föregångare.
Den nya 4x4 Explorer + har 12 mm höga
diamantsegment vilket ger 20 % längre livslängd
enligt tillverkaren och segmenten är dessutom
räfflade vilket ger 40 % snabbare kapning.
Klingor med diameter 300 mm och 350 mm
har trapetsformade

segment vilket minskar vibrationsnivån och gör
arbetet bekvämare för användaren. Klingan kan
kapa flera olika byggnadsmaterial vilket minskar
behovet av lagerhållning av olika specialklingor
samt ger tidsbesparingar för byte av klinga för olika
material. Explorer 4x4 + kapar förutom betong,
armerad betong, asfalt, granit mm även stål upp
till 5 mm tjocklek. Den finns i diametrarna 230,
300 och 350 mm för användning i bensindrivna
handhållna maskiner, bordsågar samt golv- och
vägsågar.
Vid kapning av tjockare material är det
oftast både snabbare och kostnadseffektivare
att göra flerstegssnitt. Flerstegskapning kan göra
operationen upp till 30 % snabbare samtidigt som
förslitningen på klingan minskar. Om man önskar
ett kapdjup på exempelvis 10 cm, så bör man
göra två snitt på 5 cm vardera. Explorer 4x4
+ är försedd med en patentsökt kapdjupsindikator som anger kapdjupet vilket förenklar
flerstegskapningen. Diamantsegmenten är
dessutom försedda med förslitningsindikator
som visar hur stor del av segmentet som
använts vilket är ett praktiskt hjälpmedel för
t.ex. uthyrningsföretag.
“Med 4x4 Explorer + kan flera olika material
kapas båda snabbare och bekvämare. Dessutom
minskas behovet att lagerhålla flera olika klingor
för varierande material”, säger Henrik Falk,
försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.
www.saint-gobain-abrasives.com

Ny RONDA från V. Brøndum
I håltagning och rivning där man använder vatten
för kylningsprocessen är det normalt nödvändigt att avlägsna vatten och slam omedelbart.
Betongslammet har en hög slipnade effekt på
andra material samt att det inte får släppas ut
i avloppet på grund av att halten tungmetaller
med mera är mycket hög. danska V. Brøndum
A / S i Silkeborg har precis lanserat en helt ny
miljövänlig sug kallad RONDA 370. Våtsugen
kan anslutas direkt till själva håltagningen och
kombinerar både kylning och slamsugning i ett
och samma moment. Den förorenade vattnet
tas om hand av sugen och renas simultant
samt återvinns. En smart innovation från den
danska tillverkaren.
RONDA 370 är en kompakt och robust
enhet som både renar och återvinner. En synnerligen smart reningssystem med en slamm/
dammpåse samlar upp avfallet. Det renar vattnet
sipprar sedan tillbaka in i sugens uppsamlingsbehållare där det sedan pumpas tillbaka till
borrmaskinen för att arbeta i kylningsprocessen.
Denna process upprepas tills dammpåsen har
blockerats med betongslam.
Damm- eller slampåsen med betong kan
sedan deponeras i enlighet med de regler som
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gäller i landet. Med RONDA 370 underlättas
arbetet betydligt, man sparar en massa vatten
samt att miljöpåverkan minskas till ett minimum.
RONDA 370 är utrustad med en kraftfull
1200 W by-pass sugmotorn med en kapacitet
på 2400 mm VP och en kraftig ram med starka
vagnshjul. Maskinen är enkel att manövrera och
kan smidigt flyttas mellan jobben. Maskinen kan
användas både som damm- och slamsug och
fungerar lika bra för traditionella städuppgifter.
Det här är en riktigt innovation från Brøndum
klart intressant för branschen. Produkten säljs i
Sverige av Jerneviken Maskin.

www.broendum.com
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OP System tar hamn- Sandviks nya HSIoch terminalmarknad slagkrossar, CI511
Från i augusti i år har företaget OP System och CI512
breddat sin verksamhet ytterligare genom att
ta över ansvaret för den svenska ”hamn- och
terminalmarknaden, när det gäller försäljning samt
eftermarknad på Sennebogens materialhanterare
och kranar. Anledningen är att Sennebogen vill
effektivisera och stärka sitt lokala servicenätverk
för att stå bättre rustad för framtiden. “OP System
med sina 20 års erfarenhet av entreprenadmaskiner inom återvinning- och avfallshantering blir en
stark par tner mot Hamn- och terminalsek- torn”,
menar man på Sennebogen.
“Vi är glada och stolta över att Sennebogen
gett oss för troendet att ta över ansvaret för
hamn- och teminalsektorn. Vi har sedan 2005
sålt Sennebogens materialhanterare mot återvinnings- och skrotindustrin med stor framgång. Att
vi nu får möjligheten att bredda vår t ansvarsområde känns spännande och inspirerande”, säger
Mats Olofsson, vd på OP System.
Att OP System nyligen blev utsedd av Sennebogen till “Dealer of the year”, understryker
det starka samarbete som finns mellan parterna.
OP System har som filosofi, att en affärsrelation
inte är slut vid leveransen, utan snarare börjar.
Kunden behöver snabb och tillförlitlig service,
som ser till att maskinparken fungerar så effektivt
som möjligt, i alla väder, året runt. För detta
ändamål har OP System byggt upp en serviceorganisation med 27 kunniga servicetekniker,
14 servicebilar och ett av skandinaviens största
reservdelslager. Och ytterligare förstärkningar är
nu planerade.

www.opsystem.se

Den andra generationen kompakta horisontella
slagkrossar från Sandvik erbjuder lösningar såsom låg kapitalkostnad, optimal prestanda och
god kubicitet. Därmed minimeras driftskostnaden
per producerat ton för många material och tillämpningar. Den nya, patenterade och modulära
slag-krossen Sandvik CI511/512 kan konfigureras från en baskross till antingen en primär- eller
sekundär-kross. Därmed kan krossen anpassas
till ständigt föränderliga produktkrav.

www.construction.sandvik.com

Volvos grävmaskiner
i D-serien med liten
svängradie – perfekt
för trånga utrymmen
Med Volvo Construction Equipments nya grävmaskiner ECR145D och ECR235D med liten
svängradie behöver man inte kompromissa. De
är konstruerade för manövrering i trånga utrymmen – men har samtidigt lika bra grävprestanda,
balans och stabilitet som många grävmaskiner
av traditionell storlek. Båda modellerna har nya
motorer som inte bara uppfyller de senaste
utsläppskraven enligt steg IIIB/Tier 4 Interim,
utan också erbjuder överlägsen prestanda och
minskad bränsleförbrukning. Bättre hydraulik och
pumpflöde bidrar till snabbare cykeltider och bättre
grävprestanda.
Tack vare den smala karossen och den centralt
placerade bommen är överbyggnaden på dessa
ECR-modeller så kompakt att dess bakre del
endast svänger ut en aning utanför sin egen spårbredd. Det innebär att grävmaskinen kan komma
mycket nära hinder, så som väggar, träd, etc utan
risk för kollision med baksidan av maskinen när
den svänger. Även när man inte arbetar i närheten
av hinder har den korta svängradien andra fördelar
– till exempel på vägar där maskinerna säkert kan
svänga inom körfältsbredden så att störningar i
trafikflödet minimeras. För vissa arbeten är denna
funktion ett av de viktigaste kraven för att man ska
kunna få kontraktet.

You’re COMPETITIVE. DRIVEN. Smart.
you know what you’re doing, but you never stop looking

for ways to do it better.
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the power of a new idea
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寶馬中國 B

Trots nedgång i Kina under de senaste tolv
månaderna visade mässan Bauma China i
Shanghai inga som helst tecken på att den
kinesiska bygg- och anläggningsbranschen
backar. Nya rekord sattes i alla kategorier
och många av utställarna vittnade om
försäljning direkt i montrarna.
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Bauma China
Mässan Bauma China blev återigen en absolut succé till och med
långt över förväntningarna. Faktum är att branschen trodde mera
på en tillbakagång då framförallt den kinesiska marknaden upplevt
en nedgång under det senaste året. För 2013 räknar analytikerna
dock med en svag återhämtning. Något som man hoppas påverka
hela världen i positiv riktning.

PD på plats efter tio år

Gölz har ett eget sortiment a golvslipningsutrustning.

Skystone såg vi senast på DEMCON i
Stockholm, Sverige.

Bauma China 2012 är på god väg att gå om sin moder, Bauma i
München. I år ställde 2 718 företag ut från 38 olika länder vilket
är en ökning med hela 46 procent. Bauma i München hade senast
omkring 3 300 utställare. Totalt besöktes mässan av 180 000 personer under de fyra mässdagarna mellan 27-30 november vilket är
en ökning med 16 procent. Mässans yta hamnade på 300 000 m2
vilket är en ökning med 30 procent jämfört med upplagan 2010.
New Shanghai Exhibition Centre has nu nått sin limit. Det finns inga
fler ytor att ta till om mässan växer ytterligare och den går inte, enligt
uppgift, att bygga ut då mässområdet ligger i ett tätbebyggt område
i Shanghais stadsdel Pu Dong.
Det var tio år sedan PDs utsände besökte mässan. 2002
var dessutom första upplagan av Bauma China. Då såg den helt
annorlunda ut och som besökare gick man ganska snabbt över
mässan. De var heller inte så många kinesiska tillverkare som idag.
Den procentuella andelen kanske inte har ändrats sig men antalet
kinesiska tillverkare inom alla produktsektorer är imponerande. Totalt
var de 1 837 till antalet. De internationella aktörerna har också ökat
i både andel och antal men inte i den omfattning som de inhemska.
Från Tyskland kom 172 utställare, från Italien 122, USA 116, Korea
67 och Japan 49. Märkligt nog ställde vare sig Komatsu eller Hitachi
från Japan ut, vilket förvånade många. Kinesiska tillverkare SANY
Heavy Industry var naturligtvis med på årets upplaga av mässan och
gav lite samma intryck som Caterpillar upplevs i USA eller Liebherr
i Tyskland. SANY hade lagt beslag på en hel inomhushall och hade
dessutom en gigantisk monter utomhus. Det som gör Bauma China
enklare att överblicka som besökare är att de 17 utställningshallarna
omringar utomhusområdet. Det är ganska enkelt att navigera mellan
de olika områdena och montrarna.
De flesta besökarna på mässan kom naturligtvis från hemlandet
Kina. Därefter dominerade i nämn ordning besökare från Ryssland,
Korea, Malaysia, Singapore, Japan, Thailand, Taiwan, Hong Kong
och Turkiet.

Flera av utställarna som PD pratade med var mycket nöjda
med mässans utfall. Trots nedgången i Kina såldes en hel del direkt
i montrarna. SANY marknadschef Zhichao Chen sa till och med att
vi har samlat på oss en enorm mängd av nya order efter mässan.

Rivning och återvinning
Men PDs intresse var naturligtvis framförallt utrustning för rivning,
återvinning, betonghåltagning, golvslipning med mera. Verktyg och
bärare för rivning var mycket väl representerade både vad gäller
internationella och kinesiska aktörer. Mängden tillverkare av hydraulhammare är fortsatt oändlig, de flesta i från Kina. Men naturligtvis
fanns de stora internationella namnen där också såsom Atlas Copco,
Sandvik, Furukawa, Indeco med flera. Atlas Copco lanserade en helt
ny hammarserie enbart för den asiatiska marknaden. PDs utsände
Jan Hermansson fick en pratstund med Tierry Leder som är general
manager på Atlas Copco i Kina för bland annat hydraulhammare som
uttryckte stor entusiasm kring mässan. Intresset var stort för bland
annat de nya hammarna. Han berättade också att Atlas Copco har
idag hela 20 egna fabriker i Kina, utspridda i olika delar av landet.
När det kommer till mobila utrustningar för återvinning av
rivningsrester, krossning av berg samt siktning så börjar det så
sakta dyka upp kinesiska märken inom detta område också. Här
har det tidigare varit tunt med kinesiska tillverkare och det har näst
intill uteslutande handlat om internationella tillverkare som Metso,
Sandvik, Atlas Copco, Kleemann, Rockster Recycler, Rubble Master,
Keestrack med flera. Dessa var naturligtvis med på mässan också men
här och där dyker ett nytt kinesiskt varumärke upp. Det fanns också
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Från vänster Marc Seger, vd för Husqvarna /Xiamen) CO. LTD, Helena Thiel, marknadschef på Husqvarna Construction
Products och Lawrence Liu försäljnings- och marknadschef på Husqvarna (Xiamen) CO. LTD.
en hel del krosskopor på mässan men de flesta kom från tillverkare i
västvärlden såsom Allu, Remu, MB med flera. Återvinningstänkandet
har lång väg kvar för att närma sig västvärlden men om byggandet
fortsätter ökar också behovet av att krossa och återvinna. Det är i
och runt städerna som den flesta byggnationen sker och här finns
fortsatt många gamla byggnader att riva.

Allt fler professionella aktörer
Den typ av rivningsutrustning som vi känner som bäst i Sverige är
naturligtvis fjärrstyrda rivningsrobotar. Både Brokk och Husqvarna
fanns med på mässan. Husqvarna hade en stor monter där man
visade stora delar av sitt sortiment. Marc Segers som är VD för
Husqvarnas verksamhet i Kina berättade att företaget är mycket
starka inom segmentet handhållna kapmaskiner. Det är framförallt
inom kundsegmenten Räddningstjänst och Järnvägsindustrin som
man har många kunder och som traditionellt använder hanhållna
kapar bestyckade med diamantverktyg.
“Men vi ser en tydlig ökning inom rivning och håltagning också.
Inom diamantverktyg är konkurrensen naturligtvis stor och vi kämpar
mot många mindre diamantverktygstillverkare. Men med våra effektiva metoder och koncept kommer vi att kunna öka vår framgång i
takt med att branschen växer”, säger Marc Segers.
Intresset för Husqvarnas rivningsrobotar var stort bland
kineserna, det märktes tydligt när de formligen flockades runt
produkterna i Husqvarnas monter.
Lawrence Liu är marknads- och försäljningschef på Husqvarna
i Kina. Lawrence berättade att för tio år sedan så var marknaden
både för rivning och håltagning svårbemästrad. Det fanns en uppsjö
av enmansföretag. Mycket gjordes för hand med enkla medel och
en sådan situation är svår att konkurrera med för en tillverkare som
Husqvarna. Diamantverktygen och maskinerna kom ofta från små
lokala tillverkare. Rivningsverktygen var i stor utsträckning hackor
och spadar och en och annan grävmaskin samt inte att förglömma
en väldigt billig arbetskraft. “Idag håller kartan på att ritas om. Med
den byggnationstakt vi upplever idag i Kina behövs sofistikerade och
effektiva metoder för både rivning och håltagning. Dom många små
firmorna finns kvar men det har växt fram en mera professionell grupp
av företag inom rivning och håltagning som efterfrågar och använder
moderna metoder. Inom denna grupp börjar vi få ett bra fäste”, säger
Lawrence. Idag finns ett drygt hundratal professionella håltagare med
mellan 100 till 200 anställda och den här typen av företag ökar i
rask takt. I nästa utgåva av PD kommer en mera komplett intervju
publiceras med Husqvarna Construction Products företrädare i Kina.
Andra svenska tillverkare på plats i Shanghai var Brokk som
ställde ut tillsammans med systerföretaget Kinshofer och dotterföretaget Darda. Vattenbilningstillverkaren Conjet har sedan länge
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Husqvarna är starka på handhållna kapar i Kina.
representation i Kina och fanns också med bland utställarna.

Diamantverktyg och håltagningsutrustning
Det som Bauma China inte har men som återfinns på Bauma i Tyskland är en stark representation av utställare inom diamantverktyg,
maskiner och utrustning för håltagning och golvslipningsutrustning.
Visst fanns dessa sektorer representerade men många av de stora
västerländska och asiatiska namnen fanns inte med såsom Hilti,
Tyrolit, Ehwa, Shinhan, Bosun, WideCut med flera. Husqvarna har vi
redan nämnt om som ställde ut och vidare återfanns även Ashine
Diamond Tools och Skystone med på mässan tillika tyska tillverkarna
Dr Schulze och Gölz med flera. Det fanns ett hyfsat stort antal av
kinesiska diamantverktygsverkare men inte så många som PD räknat

Till höger Dr Schulzes vd Reiner Schulze och till vänster
Alex Levin, DrSchulze tillsammans med en kund från Kina.

Lars-Göran Nilsson från Conjet med
företagets kinesiska återförsäljare.

Thierry Leder, General Manager på Atlas Copco (Shanghai)
Trading Co., Ltd.,

Kinesisk hydraulhammartillverkare.
med. Detta signalerar att många tillverkare fortsatt bedömer den
kinesiska marknaden som relativt svår att ge sig i kast med. Dessutom
krävs en helhetssatsning vilket också kräver muskler på det finansiella
planet. Många väljer främst att framförallt förlägga sin tillverkning
i Kina med export till främst andra marknader i Asien och övriga
världen. Kinesiska tillverkaren Ashine Diamond Tools i Xiamen är ett
bra exempel. Mer än 90 procent av produktion av diamantverktyg
för slipning och polering av betonggolv exporteras. Det är först i år
man anställt en säljare för hemmamarknaden och då har företaget
funnits sedan början av 1990-talet.
Richard Deng som är vd och ägare av Ashine berättar att Kina
har en enorm potential vad gäller slipning av betonggolv. Men under många år så var det ingen som förstod varför man skulle slipa
betonggolven när man istället kunde måla dom. “Det är helt klart
en mognadsprocess både ifråga om estetik och miljötänkande. Men
sakta men säkert börjar det vända. Allt fler varuhuskedjor och industriföretag börja efterfråga våra produkter och metoden som sådan.
Det är därför vi nu beslutat att även satsa på hemmamarknaden”,
säger Richard Deng.
Ett minus med Bauma China i år var att man inte samlat produktgrupperna i olika hallar eller i områden på utomhusytan. Alla
utställare hade placerats huller om buller vilket gjorde det ganska
komplicerat att hitta utställarna och saxa mellan montrarna. Bauma
China arrangeras vartannat år. Nästa upplaga av mässan är satt till
25-28 november, 2014.

Nya C-serien hydraulhammare för den kinesiska
marknaden.

Atlas Copcos mobila krossverk.

Thorsten Waldschmidt, försäljningschef för Gölz med den lilla Slurryboxen.

Prep Master från USA.
Nedan: Who is the Giant? Kinesiska
hydraulhammartillverkaren Giant
eller Indecos 12 tons hammare, som
är störst i världen.

www.bauma-china.com

En kinesisk rivningsrobotvariant från företaget Giant. Som
egentligen inte gjort så mycket väsen av sig.
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77

Avancerad håltagn
på svenskt kärnkra

För att öppna upp jättehålet där gamla ånggeneratorn togs ut och den nya in krävdes att arbetet gjordes genom så kallade sömborrning.

Bytet av ånggeneratorer
vid Ringhals kärnkraftverk
förra året är förmodligen
ett av Sveriges största håltagningsprojekt. I alla fall i
pengar räknat.
Håltagningsentreprenören A-borrning i Falköping, medlem
av branschorganisationen HiB, har genomfört en utmanande
håltagningsprojekt på ett av Sveriges största kärnkraftverk
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Byta ånggeneratorer

tog 9 600 timmar samt sysselsatte 34 man heltid. I uppgiften ingick projektplanering, kärnborrning, sågning, partiell
rivning med fjärrstyrda rivningsrobotar samt att städa upp
efter sig mycket noga under hela projektets fortskridande.
Säkerhetsrutinerna var rigorösa och tidspressen maximal.
Allting måste klaffa exakt. Utrustningen som används kom
från Pentruder, Husqvarna, Hilti och Brokk och diamantverktyg
från Jerneviken Maskin, Husqvarna och Levanto.

Projektet kallades FREJ Reaktor 4 och pågick för A-Borrnings
del i 60 dagar, 7 sju dagar i veckan på dygnets alla timmar.
Beställare var Vattenfall och huvudentreprenören var ett
joint venture mellan Areva och NCC Construction. Värdet av
A-borrnings arbete uppgick till SEK12.8M (EUR1.48M) och

Projektet innebar att ta upp transportöppningar för byte av
ånggeneratorer. Cirka 120 ton kraftigt armerad betong togs
bort samt att man utförde en hel del installationsborrning

Ringhals vid Värö Bruk, söder om Göteborg. Ett projekt som
höll på att välta bolaget rent ekonomiskt, inte beroende på
A-Borrnings arbete utan på projektet som sådant utan att gå
in på några detaljer. Men skam den som ger sig. A-Borrning
utförde arbetet professionellt och bolagets ekonomi har nu
stabiliserats.
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Massiv sömborrning

ning
aftverk
Bland annat användes en Brokk 50 vid delar av
demoleringsarbetena.

Här lyft betongblocket på 120 ton ut med hjälp av en kran från Liebherr.

Att baxa ut betongblocket krävde en del planering.

En synnerligen speciell och kraftfull borrsystemlösning från Pentruder med dubbla pelare. Diamantverktygen kom från Jerneviken Maskin.

Ett borrhål värt namnet.

Snart dags att plocka ut betongblocket med hjälp av
en Mammoth-kran från Liebherr .
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Några sektioner runt det stora hålet lämnades oborrade till dess innanmätet kopplats fast mot Liebherr-kranen så man lätt och säkert kunde lyfta bort blocket.
för den nya ånggeneratorn. För att öppna upp hålet för
uttransport av den gamla ånggeneratorn samt att ta in den
nya använde man sömborrningsmetoden. För det utvändiga
håltagnigsarbetet krävdes att man borrade 324 hål genom
mycket hårt armerad betong. Varje hål hade en diameter av
300 mm och ett djup på 800 mm. Ytterligare 310 ankarhål
borrades med en diameter på 50 mm och djup 2,5 m.

Borrsystem med dubbla borrpelare
Invändigt öppnade man upp kanaler för kylvatten med en
diameter på 810 mm. Positioneringen av hålen var noggranna
och för jobbet behövdes en specialutrustning som levererades
av Pentruder AB. Hålen var en meter djup och betongen
extremt hård och välarmerad malmbetong. Som sagt var positioneringen med en noggrannhet på millimetern. Traditionella
borrsystem klarade inte detta så man använde ett borrsystem
från Pentruder med dubbla pelare och hydrauliskt foder så
att kraften blev exakt fördelad på borret. Borrningen gjordes

stegvis och kärnan togs ut i delar. Diamantkronorna som
användes varierade i storlekar från 50 till 810 mm i diameter.
Dessutom utförde A-borrning en utvidgning av den nya
ånggeneratorns manhål. Manhålen mätte 1.7 x 1.7m med
ett djup på 500 mm. Totalt bearbetades fem manhål och man
använde en diamantkedjesåg av modellen Zhorro för jobbet.
A-borrning revs också flera betongfundament som används
för att stödja den gamla ånggeneratorn. Man borrade också
för förstärkningsplåtar kring manhålen. Man installerade nya
gängade dragstänger där borrhålen på 52 mm togs upp med
ett Pentruder borrsystem med momentomvandlare. Projektet
innehöll en rad andra håltagningsarbeten både med borrsystem
och väggsågar.
Jobbet utfördes som sagt i ett extremt begränsat och
känsligt område då Ringhals är ett av Sveriges mest skyddade
kärnkraftverk. Huvudentreprenören uttryckte sin fullständiga
belåtenhet över ett väl utfört arbete av A-Borrning.

Det rådde ett febrilt arbete vid de olika borrstationerna.

En Slurrybox från Jerneviken, tillverkad av Gölz tog
effektivt hand om betongslammet.
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www.aborrning.se

Innovativ projektledare
hedras med Atlas Copcos
Bergteknikpris 2012

Utmärkelsen Atlas Copcos Bergteknikpris 2012 har tilldelats Kjell-Åke
Averstad, projektledare för Citybanan på Trafikverket. Prismotiveringen
lyder: “Genom sitt engagemang, nytänkande och ansvarstagande
skapar Kjell-Åke Averstad förtroende för ett fortsatt kompetent bergbyggande i Sverige”.
I sin roll som projektledare för Citybanan har Kjell-Åke Averstad
ansvarat för ett innovativt bergbyggande som lett till robusta och
lyckade genomföranden av flera stora och utmanande bergarbeten.
Ett av honom initierat arbetssätt i samverkan mellan beställaren,
projektörer, entreprenörer, leverantörer och verksamhetsutövare har
inneburit att bergarbetena dessutom har genomförts med minsta
möjliga omgivningspåverkan. Ständigt öppen för ny teknik – för ökad
precision och kapacitet såväl som för minskad omgivningspåverkan
och säker arbetsmiljö – skapar Kjell-Åke förutsättningar för en fortsatt
stark bergteknisk utveckling i Sverige. Bergteknikpriset delades ut i

samband med Atlas Copcos traditionella Luciaseminarium som hölls
i Atlas Copcos gruva den 7 december. Under seminariet befann sig
Kjell-Åke på varmare breddgrader och priset togs därför emot av hans
son Thomas Averstad. Thomas läste upp en hälsning från en mycket
hedrad Kjell-Åke där han lovade att närvara vid nästa års seminarium för
att redovisa hur pengarna har kommit till nytta för branschens utveckling.

www.atlascopco.se

Liebherr bygger nytt
huvudkontor och verkstadsanläggning

grundläggningsmaskiner.
“Vår ökade försäljning medför att vi även ökar antalet anställda
inom bolaget. Under 2013 fortsätter vi att lansera den nya maskingenerationen med effektiva steg IIIB miljömotorer och räknar med
en fortsatt god tillväxttakt trots något vikande totalmarknad. Med vår
expansionstakt är en ny anläggning ett måste”, säger Göran Karlström,
VD för Liebherr-Sverige.
Första spadtaget togs vid en invigning den 10 december i år och
den nya anläggningen väntas stå klar i slutet av 2013. “Med en för vår
verksamhet anpassad huvudanläggning kan vi fortsätta vår expansion
i Sverige med basen i Västerås. Planen har funnits med sedan 2007
då nuvarande mark förvärvades från Västerås stad. Det känns nu
fantastiskt bra att få säkerställa att löftet infrias mot våra kunder, anställda
och Västerås stad”, avslutar Göran Karlström, VD för Liebherr-Sverige.

www.liebherr.se

Om Liebherr

Liebherr grundades 1949 av Hans Liebherr och är idag en koncern med fler
än 35 000 anställda i över 130 företag världen över. Koncernen Liebherr,
som fortfarande är ett familjeföretag, omsätter 8,3 miljarder Euro (2011).
Liebherr-Sverige AB är ett sälj- och servicebolag inom divisionen Earthmoving och Mining. Vi förser den svenska marknaden med produktområdena;
Hjul- och bandgrävmaskiner, hjullastare, bandtraktorer för planering och
lastning, bandkranar, pål- och grundläggningsmaskiner samt industri- och
materialhanteringsmaskiner. Ägare till Liebherr-International AG med säte i
Bulle/Schweiz är medlemmar av familjen Liebherr.

Maskintillverkaren Liebherr satsar 50 miljoner kronor i en ny anläggning
i Västerås, utmed E18 och Hässlö flygplats, för att stärka närvaron och
fortsätta tillväxten i Sverige. Investeringen omfattar 25 000 kvadratmeter mark, huvudkontor, utbildningscenter samt en utrustnings- och
serviceanläggning. I och med den svenska etableringen 2006, med
huvudkontor i Västerås, har Liebherr-Sverige haft en ständigt ökande
efterfrågan av företagets produkter.
Liebherr-Sveriges verksamhet innefattar försäljning, service,
montering och anpassning av entreprenad- och anläggningsmaskiner,
industri- och materialhanteringsmaskiner, bandkranar samt pål- och
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HiB-Golfen 2012 avklarad

HiB-golfen 2012 arrangerades i år på Kallfors golfbana i Järna
utanför Södertälje. 15 tävlande spelade om den attraktiva trofén och
tävlingen arrangerades för 24:e året i rad. Innan tävlingen började
bjöds på en uppvisning av Andreas Persson i olika trix på golfbanan.
Han visade bland annat slag med en klubba gjord av skaft med ett
10 mm armeringsjärn, olika roliga slag såsom hur man behärskar
Hook , Slice, och andra svåra slag. Han visade också på riktigt hårda
slag där en 20 mm spånskiva ställdes några meter från utslaget
och bollen gick rätt genom skivan. Andreas visade också att man
kan slå upp till 350 m, vilket skedde innan tävlingen på första hålet.
Spelet tog sedan sin början och de 15 gubbarna lyckades att
göra många vackra slag under cirka 4,5 timmar på Kallfors vackra
och välskötta bana. Vädret var topp, cirka 12 grader och några
moln. En deltävling närmast hål vid tolfte hålet ordnades. Där samlades in 15 bollar och närmast kom Jens Eriksson från Arnessons
Betongborrning, 2,35 m från hålet. Mästare 2012 blev Andreas
Persson från Jerneviken Maskin. Här intill redovisas resultatlistan.
Nästa år är det 25 årsjubileum för tävlingen, och grabbarna
i Göteborg har lovat att ordna den. Vi hoppas att det kommer
massor av medlemmar från hela Sverige till denna tävling som
nu blivit klassisk.
Text och foto: Lars Eriksson

Resultat för HiB-Golfen 2012
1 Andreas Persson

Jerneviken

2 Lars Wassberg		

PP Såg&borr			 6,8 			 32 p

		 +2			 32 p

3 Jens Fritiofsson

Huskvarna

		 6,7

4 Torbjörn Andersson Håltagarna

		 29 p

		 12,7			 29 p

5 Jouni Haapakoski

Uppsala Betonghål 16,3			 29 p

6 Lars Eriksson

Håltagarna				 17,0			 29 p

7 Jens Eriksson

Arnessons

8 Birjer Vilhjalmsson

Rivab Göteborg

9 Robert Ljungholm

Ljungholms B. 		 17,5			 27 p

10 S-O Lundin
11 Per Gräll

		
		

Tyrolit

12,6			 27 p

			 54			 25 p

Uppsala Betonghål 17,0 		 23 p

12 Owe Persson 		

Jerneviken

13 Göran Schie

		

		 10,6			 27 P

		 32,6			 23 p

Jerneviken

35,1 		 22 p

14 Göran Eriksson

Arnessons

		 12,0 		 22 p

15 Johan Sundstedt

Tyrolit

			 36,0			 18 p

Varningsetikett för asfaltklingor från Midhage
Maskinerna som används till byggarbeten har ofta verktyg som roterar med hög hastighet och om
dessa verktyg går sönder under arbetet kan det resultera i allvarliga olyckor. Risken för olyckor ökar vid
felaktigt handhavande men kunskapen om dessa risker och vad man ska göra för att förhindra dem är
många gånger dålig. Jack Midhage AB går nu ut med information till samtliga uthyrare med förbättrade
instruktioner om hur diamantklingor ska kontrolleras för att upptäcka eventuella skador på dem. Upprinnelsen till denna åtgärd från Midhages sida var en olycka då en användare av en motorkap fick ett
diamantsegment i benet vid kapning i betongplattor med en 350 mm asfaltklinga. Vid utredningsarbetet
efter olyckan framkom att tillbud av denna art inte var helt ovanliga, i synnerhet vid sågning i asfalt, men att
det nästan alltid beror på felaktigt handhavande eller dålig kontroll av verktygens skick. Dessutom slarvas
det med skyddsutrustning – användaren som fick ett segment i benet arbetade i kortbyxor. Med fokus
på de viktigaste säkerhetsåtgärderna har Midhage tillsammans med Swedish Rental Association och de
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stora uthyrningskedjorna tagit fram en liten affisch som är
avsedd att sättas på väggen inne hos mottagningskontrollen eller ute i butiken som en påminnelse för kunderna.
Dessutom fann man att det var nödvändigt att
den som verkligen kör maskinen också får ta del av
informationen. Midhage tillhandahåller därför även
varningslappar som är avsedda att vidhäftas klingan
vid varje uthyrningstillfälle. Dessa åtgärder tillsammans räknar man med ska höja kunskapsnivån hos
både uthyrare och användare och minska antalet
tillbud i framtiden.

Umeå

30 oktober

“Den rullande byggmässan är ett helt nytt
koncept där du som kund inte behöver resa
land och rike runt för att titta på och testa nya
byggmaskiner. Istället kommer dina leverantörer till dig. Roadshowen har ett kompakt och

Sundsvall

28 oktober

enkelt upplägg och det är du som kund och
produkterna som står i
centrum. Alltså minimalt
med “lull lull” runtomkring.
Håll utkik efter den

Göteborg

23 oktober

Västerås

25 oktober

rullande byggmässan i oktober 2013 när
roadshowen stannar i närheten av dig eller ring
oss för mer information.
För dig som utställare; boka din monter
på www.denrullandebyggmassan.se.
Välkomna 2013!
Arrangörer:

Malmö

21 oktober

Den rullande byggmässan
Oktober 2013

För mera information: 08-585 700 46 • info@pdworld.com
Bokning: www.denrullandebyggmassan.se

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

www.scanmaskin.se

Att slipa och polera betonggolv med våra maskiner
ger en slitstark yta som är lätt att hålla ren
Scancombifloor – Polerad Betong

Scanmaskin 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

Scanmaskin 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

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

Scanmaskin 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

Scanmaskin USA
1407 132nd Avenue Northeast,
Suite 8
Bellevue, Washington, 98005
USA
Phone: +1 425 387 4044
E-mail: info@scanmaskin.com

