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Dagens konjunkturscenario kan
liknas med en kö på Autobahn
Man måste ändå erkänna att visst känns det ändå lite härligt
att Sverige nu äntligen går framåt så att det knakar med en
tillväxttakt på hela 6,9 procent vid senaste beräkningen medan
många andra länder fortfarande inte har fått ur backväxeln.
Det kanske låter som lite skadeglädje men det var inte avsikten.
För att Sverige och Europa skall vara välmående är det viktigt
att så många länder som möjligt får sin ekonomi på fötter igen.
Men i vissa delar av Europa ser det ut att kunna ta tid. Riktigt
säkra kan vi kanske inte vara i Sverige heller. Konjunkturerna
har en tendens att vända snabbt nu för tiden och vi är som sagt
väldigt beroende av vår omvärld. En del analytiker höjer också
ett varnande finger att Sverige kan vara på väg att bygga upp
en ny fastighetsbubbla och om den spricker kan stora delar
av ekonomin vara tillbaka på ruta ett. Om det nu finns någon
egentlig fastighetsbubbla att tala om, det återstår att se.
Men det är först under hösten som vi svenskar börjat
skönja på allvar att landet är på väg ut ur lågkonjunkturen.
Projekten börjar komma igång igen över landet och jobben
kommer tillbaka för våra entreprenörer. Ingången till den här
lågkonjunkturen var som att få en dörr mitt i ansiktet för
många företagare.
Jag träffade Anders Ströby, som är VD för Husqvarna Construction Products, i samband med invigningen av Husqvarnas
nya fabrik i Åsbro. Han gav en bra liknelse till hur den här
lågkonjunkturen sett ut. Han drog parallellen med Autobahn.
Trafiken flyter på med ett mycket högt tempo. De flesta av

bilisterna samverkar med varandra som får allt att flyta på
friktionsfritt framåt och framåt. Helt plötsligt händer något där
framme och det blir tvärstopp. Stoppeffekten fortplantar sig
snabbt från bil till bil och på bråkdelen av några minuter står
hela den tidigare så framåtsträvande rörelsen helt stilla. Ingen
kommer vare sig framåt eller bakåt. För en del blir effekterna
av kraschen så allvarliga att själva farkosten inte längre är
brukbar. Det kan bero på positionen vid själva kraschtillfället
eller kvaliteten på fordonet eller de som framdriver det. Andra
klarar sig bra då de är bättre rustade på olika sätt. Det kan röra
sig om själva fordonet, uppmärksamhet, anpassningsbarhet
och mycket annat. Oavsett så drabbas alla hårt och för att en
stor mängd trafikanter, som är så beroende av varandra, ska få
upp farten igen krävs både arbete och tid. Visst finns det några
som inte drabbas nämnvärt av kraschen som kanske har lite av
en annan typ av fordon och som lyckas ta sig ut i vägrenen och
kan köra om hela den stilla stående massan. Dessa är lyckligt
lottade, har bra tajming och säkert en hel del skicklighet också.
Det är bara att gratulera. Men merparten av de tunga fordonen
står definitivt stilla. Sedan efter en lång väntan med säkert
många ansatser till att hitta alternativa lösningar går ryktet
om att man börjat släppa på någonstans långt där framme.
Nu väcks förhoppningarna igen om att snart komma vidare.
Man startar och börjar varva upp motorerna men det tar tid
innan allt börjar rulla igen. Ju fler inblandade desto längre
uppstart. Om inbromsningen skedde på ett ögonblick så

går uppstarten desto långsammare. Det är många som skall
ut på banan och få upp farten. Men snart rullar allt igen,
kanske inte i riktigt samma hastighet till att börja med.
Men var så säker snart är vi där och hastigheten blir bara
högre och högre till det är dags för nästa kraschliknande
inbromsning. De som klarar sig bäst denna gång är de som
lärt sig något sedan förra kraschen, bytt taktik eller kanske
fordon eller kör lite lugnare. Jag tror inte att det behövs något
förtydligande av denna liknelse. Likheten med marknaden
är uppenbar och man kan brodera ut texten om bilkön hur
långt som helst. Om man vill vara en spelare på marknaden
så finns egentliga inga genvägar utan man måste hålla sig
på samma spelplan eller Autobahn som de andra. Men vi kan
påverka vår roll på banan och se till att vara rustade och så
väl förberedda att de eventuella skadorna blir så små som
möjligt. Nu åker vi vidare.
Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

“Det som inte dödar gör en starkare”
Vintern har slagit till med full kraft alldeles för tidigt. Entreprenadbranschen går för högtryck och nästan alla har glömt
2009 års elände. Vinter och kyla är ju inte precis något man
jublar över när man vrider på nyckeln till en iskall maskin.
Känns som om detta har en mindre betydelse nu när vi i
branschen har satt skopan i en ny högkonjunktur.
För min privata del så har jag tagit det stora steget
och sålt mina tre största företag till en ny ägare. En helt ny
situation i livet. Jag har nästan aldrig varit något annat än
företagare. Det har varit en fantastisk resa. Det är ju inte
meningen att en ledare som denna ska handla om mig själv.
Men denna ledare blir min sista även om jag säkerligen
kommer att göra några inlägg i debatten både här och där.
Så jag tänker ta tillfället att tacka alla läsare av PD
samt även tacka alla som har gjort det möjligt
för mig att få lämna över mina livsverk på ett
mycket trevligt sätt.
Jag startade det första bolaget
(Borrkompaniet) i koncernen 1994.
Jag tänker ofta tillbaka på att det var
tur att man inte visste hur mycket
arbete det är att bygga upp ett
långsiktigt företag. Att överleva
utan pengar och fritid under flera
tuffa uppbyggnadsår. Men det
var det värt! Allt som inte dödar
stärker. Vidare så köpte jag mina
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senaste två dotterbolag utav NCC Sverige AB (R.Å.D och
ABVAC AB). Över en natt blev vi en koncern och helt plötsligt
var det på riktigt. Från att ha koll på allt själv så var man
tvungen att organisera och delegera. Bra medarbetare är den
viktigaste komponenten när man bygger och driver företag.
Och jag har verkligen haft tur med detta. Jag vågar säga att
jag har haft världens bästa medarbetare. Dessa underbara
människor har trott på det jag har velat göra hela tiden och
ställt upp på ett nästan omänskligt sätt. Jag har även haft
en fantastisk styrelse med mig under i stort sett hela tiden.
Styrelsens betydelse är stor när man ska vinna förtroende
både mot kunder och finansiella aktörer. Styrelsearbeten
har gett mig en god vägledning genom alla större beslut.
Tack alla! Jag ser nu fram emot att fortfarande få vara VD i
koncernen. Vår nya ägare Kuusakoski AB är en gigant inom
metallåtervinning och producent av ny energi. Tillsammans
är vi nu mycket starka och vi är nu redo att ta den samlade
verksamheten ytterligare både ett och två steg framåt.
Så avslutningsvis vill jag bara påminna om att när
det är som kallast kommer det alltid sol och värme förr
eller senare.

Vid pennan.
Niclas Johansson

Entreprenör och medlem
i Riv- & Saneringsentreprenörerna
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De gör rent

I takt med att USA stärker

hälso- och säkerhetslagstiftningen kring hantering av
hälsovådligt damm och partiklar på byggarbetsplatserna ökar frågeställningarna
bland amerikanska entreprenörer. Pullman Ermators
amerikanska dotterbolag
har beslutat sig att vara den
rätta källan att bemöta dessa frågeställningar.
Text och foto: Jim Parsons

Pullman Ermator har sedan några år tillbaka etablerat sig
på allvar i USA med eget dotterbolag och samarbete med
det amerikanska bolaget i samma bransch, Pullman Holt.
Amerikanska entreprenörer hade länge en lite annan syn på
betydelsen av effektiva stofthanterare och luftrenare. Det var
inte alltid så vanligt att man tog med en dammsugare ut på
byggjobbet och gjorde man det så var det lite av ett nödvändigt ont. Vanligt var också att man för ett jobb köpte en billig

dammsugare som sedan slängdes när jobbet var klart.
Men i takt med att sjukdomar som silikos eller stendammslunga börjat komma tillbaka och andra typer av
dammrelaterade sjukdomar har även amerikanarna fått
upp ögonen för betydelsen av effektiv dammhantering och
luftrening. En dammsugare är inte ett nödvändigt ont och det
är också betydelsefullt att den fungerar och är effektiv. Att
skydda sina anställda och omgivningen från skadligt damm
har fått ökad betydelse bland amerikanarna.

One-size-fits-all funkar inte
För en tid sedan träffade Jim Parsons, PDs systertidning PDi
Magazines amerikanska redaktör, Fredrik Åkermark. Fredrik
flyttade för några år sedan till Tampa, USA för att arbeta
som vice vd för Pullman Ermator Corporation i USA. Fredrik
stortrivs i värmen i Florida och med arbetsuppgiften att göra
Pullman Ermator känt i USA. Hans arbete består bl a i att få
amerikanarna att förstå, som för många verktyg och utrustningar så stämmer inte devisen att “one size fits all” eller på
svenska att en storlek passar alla applikationer. I synnerhet
inte när det gäller stofthanterare och luftrenare.
“Alla försöker skära ner kostnaderna men det innebär inte alltid att du får det som du verkligen behöver.
Detta gäller i synnerhet säkerhetsaspekterna”, säger Fredrik
Åkermark.
“När det gäller professionell betonggolvslipning,
polering eller betonghåltagning vänder man sig alltid till
en specialistleverantör som säljer den här typen av utrustning. Varför gäller inte alltid det stofthanteringsutrustning
också?”, undrar Fredrik.
Det verkar dock som att amerikanska entreprenörer
hörsammat den frågeställningen och börjat värna om sina
anställdas hälsa. Det två år långa samarbetet mellan amerikanska Pullman-Holt i Tampa och svenska Pullman Ermators
amerikanska dotterbolag börjar bära frukt.
Det gemensamma kontoret i Tampa har börjat fungera
som en inkörsport för sund svensk stofthantering och luftrening med maskiner utrustade med effektiva HEPA-bestyckad

teknologi. Pullman Ermators produkter har sedan länge godkänts av den tuffare europeiska lagstiftningen och välkomnas
nu med öppna armar av den amerikanska marknaden.

Rätt partner i USA
Även om Pullman Ermators produkter funnits tillgängliga
på den amerikanska marknaden sedan många år bedömde
tillverkaren att man behövde öka exponeringen. Orsaken
till detta beslut var bland annat växande trender ifråga om
hantering av byggdamm som ett nytt federalt program inom
organet “Occupational Health and Safety Administration”.
OSHA, som det förkortas, ville tydliggöra riskerna med byggdamm och vad det kan leda till ifråga om arbetsrelaterade
sjukdomar såsom exempelvis silikos. Det nya programmet
infördes i januari 2008.
“Vi hade produkterna som kunde leva upp till de nya
amerikanska kraven men vi hade ingen stark partner i USA
som kunde erbjuda lager, teknisk support och distribution.
Företaget Pullman-Holt var exakt den partner vi letade efter.
Företaget hade ett mycket gott rykte och delade vår filosofi
med att använda HEPA-teknologi för att filtrera bort de
skadliga partiklarna”, säger Fredrik.
En del av den filosofin har inneburit rigorösa tester
vid OSHAs institut av HEPA-standarden, som ursprungligen
kommer från Tyskland, för att anpassa den till amerikanska
förhållanden.
Det visades sig vid en betonggolvspliningsstudie gjord
av University of Alabama att en HEPA-bestyckad Pullman
Ermator T8600 ansluten till en golvslip genererade damm
och silika-nivåer klart under OSHAs rekommendationer.
T8600 är den amerikanska modellbeteckningen och i Europa
är produkten jämförbar med T7500.
Dubbelfiltersugen T8600 har blivit Pullman Ermators
mest populära 3-fassug i USA. Den erbjuder ett luftflöde
på 10m3/min och har exempelvis kapacitet att hantera stoft
från flera golvslipar samtidigt. En populär enfassug i USA
är Pullman Ermators S26 (ersatte S2800) som erbjuder ett
luftflöde på 7.3m3/min.
Om sugarna matchas med en Pullman Ermator föravskiljare kan hela 90 % av materialet avskiljas innan stoftet
når sugens förfilter och HEPA-filter. Restmaterialet fångas
sedan som bekant upp i Longopac-påsar som försluts, utan
att slå av sugen.
“Dessa goda egenskaper hjälper till att undvika avbrott
som filterrensning. Att byta ett HEPA-filter kan kosta lika
mycket som en billig dammsugare. Men en billig dammsugare är slut efter cirka tre månader och en ny måste köpas
in. Våra maskiner havererar inte så det finns ingen förlorad
tid eller försämrad prestationsförmåga. Viktigt att komma
ihåg är också att en splitter ny billig dammsugare som man
köper på ett byggvaruhus aldrig kan konkurrera med våra
proffssugar”, säger Fredrik.

Ordet förkunnare
Fredrik Åkermark, som tidigare var internationell försäljningschef på Pullman Ermator i Sverige, flyttade 2007 till Tampa
för att leda bolagets amerikanska verksamhet. Familjen har
acklimatiserat sig mycket väl i värmen i Florida och vem skulle
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Fredrik Åkermark med Pullman Ermators vd och
ägare Torbjörn Bengtsson.
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t hus i USA
inte göra det? Arbetet för Fredrik innebär en hel del resande
eller missionerande. Han besöker, informerar och underhåller
företagets nuvarande 15 nationella distributörer som ingår i
Pullman Holts nätverk av nära 100 distributörer. Det handlar
mycket om att förklarar fördelarna med företagets produkter
och det går bra.
“Våra återförsäljare är vår största tillgång här”, säger
Fredrik.
“Dom träffar dussintals användare varje vecka och får
en massa “input” om vad de behöver, vad dom gör och på
vilket sätt våra produkter kan underlätta deras arbete. Deras
synpunkter är väldigt viktiga i vårt modifieringsarbete av
våra produkter”.
Åkermark förväntar sig under den närmaste tiden
att utbildning kommer att vara en viktig faktor eftersom
användarna fortsätter att bekanta sig med de nya reglerna
för stofthantering i USA. Detta handlar om att anpassa rätt
typ av Pullman Ermator-sug till de maskiner de använder,
studera olika modeller och kraftresurser, anpassa kraftbehov
efter arbetsbördan m m.
“Om en entreprenör endast arbetar med handhållna
verktyg räcker det med en enfasmaskin och vi kan erbjuda

Nedan några av Pullman Ermators produkter på
lagret i Tampa, färdiga för leverans till amerikanska
entreprenörer.

upp till fyra olika modeller att välja från”, säger Fredrik.
I takt med att förutsättningarna förändrats p g a av
de nya OSHA-reglerna hjälper Pullman Ermator till med
slutkundernas anpassning. Ett exempel på detta var när US
Environmental Protection Agency i april implementerade sina
nya regler för renovering, reparation och målning i hushåll
och i lokaler där barn befinner sig. De nya reglerna gäller
för byggnader byggda före 1978.
Innan en entreprenör kan börja arbeta med en byggnad
från före 1978 måste ha först vara sk RRP-certifierad och
följa specifika arbetsrutiner som förebygger risker med skador
från bly- och andra hälsovådliga partikelföroreningar. Maskinerna skall vara ventilerade och anslutna till dammsugare
med HEPA-filter. För bara några år sedan var USA långt ifrån
detta regelverk. Åkermark tror att de nya reglerna kommer
att med all säkerhet gälla även äldre kommersiella byggnader
inom en nära framtid.
Mindre säker är dock utveckling av den amerikanska
ekonomin under de närmaste åren. Fredrik tror att det
kommer att dröja minst två till tre år innan man kan skönja
någon riktig vändning uppåt. “De entreprenörer som klarat
sig under de senaste två åren kommer nog att hålla sig
kvar på marknaden. Dom vet vad som krävs för att överleva
dessa riktigt tuffa tider. Dom har lärt sig att skära ner på
kostnaderna och är nu helt inställda på att skaffa nya
uppdrag”, säger Fredrik.

“Tajmingen”
Med tanke på de rådande marknadsomständigheterna kan
man kanske tycka att “tajmingen” kunde varit bättre för
Pullman Ermator att satsa på den amerikanska marknaden.
Men å andra sidan är det med dagens konjunkturväxlingar
väldigt svårt att förutspå utvecklingen. Det kanske inte alltid
är rätt eller lätt att vänta ut det bästa läget att satsa. Om man
bedömer att man har rätt produkter och resurser för att satsa
och upprätthålla en god servicenivå och distribution samt
uthållighet spelar konjunkturen mindre roll. Det positiva med
dagens konjunkturinstitution är att svängningarna kommer
tätare, både upp och ner.
Pullman Ermator är fast beslutna att fullfölja sin
ursprungliga plan för satsningen i USA. Delvis tack vare de
nya RRP-reglerna kunde man under årets första sex månader
dubblera hela 2009 års omsättning. Två nya 17m3 och 34m3
luftrenare, utrustade med HEPA-filter och designade för den
amerikanska marknaden lanserades under hösten.
Man arbetar nu på att öka sitt nätverk av distributörer
och då framförallt representationen på den amerikanska
västkusten. “Jag tror att entreprenörer i väst föredrar att
köpa sina dammsugare och luftrenare lokalt. Det är därför
vi behöver ett bredare återförsäljarnät över hela landet och
i synnerhet i väst”, säger Fredrik.
Och det har blivit fler svensktalande i Tampa-området
då Pullman Ermators vd och ägare Torbjörn Bengtsson med
familj flyttat över “pölen” för att vara närmare företagets
primära tillväxtmarknad.
Övergången till användandet vakuumsystem med
HEPA-filter har också fått en extra skjuts från demografi. Till
skillnad från många industrier som åldras är USAs betonggolvslipningsmarknad demografiskt sett ung.
“Detta bådar också gott för Pullman Ermators fram-

Fredrik Åkermark arbetade tidigare som internationell
försäljningschef för Pullman Ermator i Sverige. Sedan
2007 leder han företagets verksamhet i USA och är
stationerad i Tampa, Florida.
tidsutsikter. Dessa ganska nya aktörer förstår och accepterar
hälsoeffekter av slipning och polering av betonggolv, de har
insikt i den nya tekniken såsom exempelvis HEPA-filter. Så de
borde vara mycket intresserade av våra produkter också”,
säger Fredrik.
“Men oavsett uppdragstagarens ålder så kommer
prioritet nummer ett vara att använda en stofthanterare
som klarar att arbeta åtta timmar om dagen och mer utan
problem. ”Våra dammsugare kanske inte är de vackraste eller
den billigaste. Men de arbetar hela tiden utan avbrott. Det
kan kunder räkna med”, avslutar Fredrik Åkermark.

www.pullman-ermator.se
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ML och Maskinexpo
förlänger samarbetet
Samarbetet mellan MaskinLeverantörerna och Nordens största
maskinmässa fortsätter. MaskinExpo har öppnat bokningen till
mässan 2011 och ser fram emot förnyat förtroende från branschorganisationen. “Vi hör idel positiva tongångar när vi pratar med
våra utställare”, säger MaskinExpos VD Kie Wirenholt. Det är stor
skillnad mot för ett år sedan, många upplever att man hämtat in hela
den nedgång som inleddes i november 2008. Björn Bäckström,
VD på MaskinLevererantörerna är nöjd med att avtalet förlängs med
ett år. “Våra medlemmar har varit mycket nöjda med MaskinExpos
arrangemang. MaskinExpo har blivit branschens naturliga mötesplats
samtidigt som medlemmarna rapporterar om god försäljning direkt
kopplad till mässan”. Samarbetet mellan MaskinLeverantörerna
och MaskinExpo förlängs t.o.m. 2011 års mässa. MaskinExpo
2010 blev rekordstor med 528 utställare, 27243 besökare och
Stockholm Truck Meet. Undersökningar visar att 49 % av besökarna
besöker en enda mässa om året vilket gör MaskinExpo till branschens självklara mötesplats. MaskinExpo startades 1982 och
arrangerar idag Nordens största maskinmässa. Mässan arrangeras
i samarbete med MaskinLeverantörerna som utnämnt MaskinExpo
till ”Svensk Branschmässa”. Mässan arrangeras på Barkarby flygfält
i Stockholm där en 300 000 kvadratmeter stor yta som genom ett
trollslag förvandlas till ett sjudande mässområde med gator, elnät
och restauranger. MaskinExpo är något så unikt som en arbetande
mässa, vilket innebär att besökare får provköra maskiner, gräva,
krossa och klippa på riktigt. På mässan visas entreprenadmaskiner,
redskap och tillbehör, verktyg, transportfordon, grönytemaskiner samt
maskiner för vägunderhåll, lantbruk och bergsbruk.
MaskinLeverantörerna är branschföreningen för Sveriges
etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner. Medlemmarna
representerar 90 procent av den Svenska marknaden inom respektive område. Föreningen verkar för sunda och ändamålsenliga
affärsprinciper. Tyngdpunkten ligger på skapande av leveransavtal
och rådgivning kring dessa, sammanställning av leveransstatistik och
samordning av nationell mässverksamhet.

Cramo satsar på golvslipning
Cramo har investerat i 75 golvslipmaskiner från HTC Sweden AB.
Affären innefattar också utbildning av Cramos personal i Sverige,
samt uppförande av konsignationslager av diamantverktyg på
vissa av Cramos depåer i Stockholm. Henrik Pettersson, Affärsområdesansvarig på HTC berättar: “Det är givetvis jättekul att vi får ett
fortsatt förtroende att leverera fler slipmaskiner till Cramo. Cramo
är landets största maskinuthyrningsföretag och därmed en av våra
viktigaste kunder”.
“Efterfrågan på slipmaskiner är stor på depåerna och HTC är
en leverantör som lever upp till våra kvalitetskrav. I och med den
här affären tycker vi att Cramo tydligt visar att golvslipning är en
viktig marknad som vi fortsätter satsa på”, säger Anders Barchéus,
Produktchef Byggmaskiner på Cramo.
För att Cramo ska kunna hjälpa sina kunder att dra nytta av alla
fördelar med HTCs mångsidiga slipmaskiner anordnar HTC även
utbildningar för Cramos personal. Dessutom öppnar nu också HTC
konsignationslager av diamantverktyg på flera av Cramos depåer i
Stockholm. Idén med detta är att alla som använder HTCs slipmaskiner alltid ska ha snabb tillgång till de vanligaste diamantsegmenten,
om de tar slut. Speciellt intressant är Cramos depå på Kungsholmen
som har öppet 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Då många
slipjobb sker på helger och nätter kommer HTCs diamantverktyg
alltid finnas tillgängliga i Stockholmsområdet.

www.htc-floorsystems.com

ABELCO expanderar
“Nu är rätt tid att gasa”, säger VD Mikael Andersson på maskinföretaget ABELCO som ser ljust på framtiden och väljer att satsa
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för fullt. Därför står företaget nu inför en nyemission. ABELCO i
Bovallstrand är ett företag som i princip vuxit med 20 procent varje
år sedan starten 2004 och kört fullt tempo hela tiden. Genom import
och försäljning av grävmaskiner, lastmaskiner och egenutvecklad
grävutrustning har man en stark position inom sitt segment på den
svenska marknaden.
Men så kom lågkonjunkturen och branschen mer eller mindre
tvärdog. Efter två år med sämre resultat, har ABELCO beslutat att
inte nöja sig utan istället att satsa.
“Nu ser vi en tydlig ljusning, andra kvartalet var mycket nära all
time high. Det rör sig bra och branschen kommer tillbaka”, säger
Andersson.
Ett företag i expansionsfas behöver handlingsutrymme för att
kunna göra alla de strategiska förvärv och etableringar som behövs,
därför genomförs under vintern en emission på 9 miljoner kronor
och listning på Aktietorget.
“Bland våra kunder är vi ett intressant företag och här finns även
ett djupare engagemang hos vissa. Det är bland annat för dessa vi
nu öppnar upp, men vi tror på mångt fler intressenter. Vi behöver öka
tillgängligheten på maskiner, vi ska ha mer att visa och kunna leverera
snabbt. Därför måste vi utöka varulagret hos våra säljare ute i Sverige,
för marknaden finns där”, säger Mikael Andersson.
Företaget har ett tätt och mycket nära samarbete med ledande
maskintillverkare. Parallellt med försäljning och utveckling av grävmaskiner och grävsystem har ABELCO under lågkonjunkturen gjort
en satsning på lastmaskiner, som också lanserats under denna
period. Sveriges största lastmaskinsägare har varit med under
processen och lyckade testleveranser har skett. Det finns efterfrågan
på stora volymer.

www.abelco.se

Organisationsförändringar
på Pullman Ermator
Under hösten har en del organisationsförändringar genomfört på
Pullman Ermator AB. Företagets exportchef Fredrik Hirn har lämnat
företaget för andra arbetsuppgifter. SRT vill passa på att tacka Fredrik
för ett fint samarbete under hans tid på Pullman Ermator och önskar
honom lycka till i sina nya arbetsuppgifter. Fredrik Hirn lämnade sin
tjänst på Pullman Ermator i mitten av oktober.
Den nya organisationen inom företaget innebär att företagets
ägare tillika vd Torbjörn Bengtsson går in i rollen som exportchef.
Förutom huvudansvaret för exportförsäljningen kommer Torbjörn
särskilt ansvara för marknaderna Mellanöstern, Asien och Oceanien.
Daniel Stenbäck tar över ansvaret som ägarrepresentant från Pullman
Ermator samt ansvarig för OEM-kunder. Stefan Bergsten, tidigare
försäljningschef för Sverige har sedan i augusti utsetts till övergripande
försäljningschef för de nordiska marknaderna. Ansvarig fältsäljare
för den norska marknaden blir Jan-Åge Rasch som kommer att få
stöd av Jan-Henrik Svensson som är produktchef och säljare. Oscar
Asp har utsetts till exportsäljare för marknaderna Norge, Danmark,
Tyskland, Frankrike, Benelux, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien,
Storbritannien, de baltiska staterna och östra Europa. Ann-Marie
Karlsson och Ann-Christine Dahlman ansvarar för ordermottagning
och kundstöd på huvudkontoret i Smedjebacken. För närvarande arbetar man med att stärka sin representation på den tyska marknaden
genom att kontraktera en ny försäljningsrepresentant.
Det svenska säljteamet är oförändrat och jobbar vidare som
tidigare. Fredrik Åkermark,
som utsågs till försäljningschef
för Pullman Ermators amerikanska dotterbolag för några
år sedan, är inne på sin andra
period i USA och trivs bra i
“staterna”. Samarbetet med
amerikanska Pullman Holt
fungerar bra och försäljningen
Stefan Bergsten.

har börjat ta fart trots en fortsatt tuff marknadssituation på den
amerikanska marknaden. Mer om Pullman Ermators verksamhet
i USA kan du läsa i nästa utgåva av SRT. VD för det amerikanska
bolaget är Torbjörn Bengtsson som numera även spenderar en hel
del tid och arbete på andra sidan havet.

www.pullman-ermator.se

Robotutbildning i Göteborg
Riv & Saneringsentreprenörerna har tillsammans med Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Husqvarna tagit fram en grundutbildning
för rivningsrobotförare. Utbildningen kommer att genomföras på
Husqvarnas Training Center i Jonsered och utbildningen vänder sig
till alla rivningsrobotförare. Utbildningen startar i samband med lunch
torsdagen den 13 januari kl 11.30 och avslutas i med summering
påföljande dag fredagen den 14 januari kl. 15.00. Kostnad för
utbildningen kommer att hamna på 5 000 kr och i avgiften ingår
logi, luncher och en middag. Utförligt program kommer offentliggöras
vid ett senare tillfälle men bland annat behandlas följande områden:
Användningsområde för maskinerna, Säkerhet, Skötsel och vård
samt Effektivt arbete.

www.haltagningsentreprenorern.se
www.rivosaner.se

Japanska Okada söker
återförsäljare i Norden
Den japanska tillverkaren av rivningsverktyg Okada vill stärka sin
representation i Norden och i synnerhet i Sverige och säker därför
återförsäljare. Okada är ett gammalt beprövat fabrikat med gott renommé. Produkterna används i begränsad omfattning i Sverige men
är välkända i stora delar av Europa och USA för att inte tala om Asien.
Sortimentet består av hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserare,
stålsaxar, sortergripar m m. PDs systertidning PDi publicerade nyligen
två reportage om företaget och deras produkter (se http://www.pdworld.com/default_artikel.asp?categoryID=19&pageID=2309).

www.okada-aiyon.com

“Behöver ni mera personal?”
För en tid sedan kontaktades redaktionen av Tony Hemming i Tärnsjö.
Han är arbetssökande och undrade om vi som branschtidning hade
några känningar om företag som behöver mera personal. Därför
beslutade vi att hjälpa Tony med denna blänkare.
Tony är 31 år gammal och bor som sagt i Tärnsjö, som ligger
sex mil från Uppsala. Han är jobbsökande och ganska nyinflyttad i
sina gamla hemtrakter. Tony är flerspråkig och pratar både finska och
svenska utan brytning och har bra kunskaper i engelska.
Tony har en bred yrkeserfarenhet och har bl a jobbat som
svetsare för företaget Zetterbergs som utför påbyggnationer av
lastbilar. Han har varit byggnadsarbetare och jobb at med rivning
och håltagning. Han har även jobbat som säljare, inom vård och
omsorg, som lokalvårdare, varit personlig assistent, vikarierat som
hemkunskapslärare och mycket mera. Tony har många strängar på
sin lyra och är inte rädd för att ta åt sig nya uppmaningar. Arbete
med byggnation, rivning och håltagning har han dock erfarenhet
från sedan tidigare så inom dessa områden kan han komma in i
jobbet snabbt.
Om sin person berättar Tony att han bedömer sig själv som en
ödmjuk och snäll person med en bra attityd mot sina medmänniskor.
Han har lätt att anpassa sig i olika typer av arbetsgrupper och är inte
rädd att ta egna initiativ.
Tonys fritidsintressen är boxning, styrketräning och fiske. Han är
tränare i boxningsklubben i Tärnsjö. En liten klubb som det går jättebra
för just nu. När Tony inte tränar boxning tar han gärna fiskeutrustningen och fiskar gös eller öring i sjöarna runt Tärnsjö.
De entreprenadföretag som läser detta och har behov av att
nyanställa rekommenderas att kontakta Tony Hemming. Tony nås på
telefon 0760321199 eller e-post tonyhemming1@hotmail.com.
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Powerscreen utser
ny återförsäljare i
Sverige

Atlas Copco förvärvar österrikisk
tillverkare av mobila krossverk
I slutet av augusti förvärvade Atlas Copco
tillverkaren Hartl Anlagenbau GmbH, Österrike,
ett företag som tillverkar och säljer mobila krossar och siktar.
Genom förvärvet går Atlas Copco in på den
växande marknaden för mobila krossverk och
stärker därigenom gruppens erbjudande inom
återvinning och bergförädlingsindustrin. ”Förvärvet ökar Atlas Copcos engagemang i kundens
värdekedja och gör oss till en mer komplett
partner för våra kunder inom dessa segment,”
säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för
Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik. Hartl

Sandvik investerar
i tillverkning av
krossutrustning
Sandvik Mining and Construction utökar sin
tillverkning av krossar i Svedala och investerar
i en ny produktionsanläggning för 300 miljoner
SEK.
Den nära 6 000 kvadratmeter stora anläggningen kommer att stå färdig i början av 2012
och förses med toppmodern produktionsutrustning för att tillverka nyckelkomponenter till
Sandviks krossar som monteras i Svedala men
även i andra länder.
Investeringen följer efter ett beslut tidigare
i år att även bygga ett nytt distributionscenter
i Svedala gällande reservdelar för Europamarknaden.
“Sandvik Mining and Construction har under
de senaste åren konsoliderat tillverkningen till
större och högeffektiva anläggningar. På alla
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Anlagenbau GmbH är ett privatägt företag baserat i St Valentin, Österrike, och sysselsätter cirka
110 personer. Under 2009 var bolagets totala
intäkter MEUR 21 (MSEK 197). Produkterna
distribueras huvudsakligen genom ett nätverk
av återförsäljare och partners. Hartl kommer att
bli ett produktbolag inom Atlas Copcos division
Surface Drilling Equipment. Parterna har enats
om att inte offentliggöra köpeskillingen.
Atlas Copcos förvärv av Hartl Anlagenbau är
ett viktigt steg i företagets utveckling inte bara vad
gäller arbeten i bergtäkter och gruvor. Även från
rivnings- och återvinningsbranschens perspektiv
blir tillverkaren en mera komplett leverantör. Man
tillverkar redan verktygen som används för det
primära bearbetningsarbetet vilka är hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserare, rivningsgripar
m m. Sekundär krossning och återvinning är
en sektor på stark frammarsch och allt flera
rivnings och återvinningsentreprenörer investerar
i den här typen av utrustning. Mobila siktar har
platser där vi har tillverkning skall den vara i
världsklass och det gäller i allra högsta grad
vår anläggning i Svedala där vi även har vårt
produktutvecklingscenter för krossteknologi”,
säger Gert Sköld, Ekonomidirektör, Vice VD
Sandvik Mining and Construction.

www.sandvik.se

L45F och L50F
har kommit till
Skandinavien
Produktionsstarten av de nya hjullastarna L45F
och L50F skedde i september i tyska Konz och
under fjärde kvartalet började leveranserna ut till
Swecons kunder.
Redan förra året började leveranserna av
L45F och L50F, men det var den centraleuropeiska varianten med en topphastighet på 20
km/timme. De maskinerna har fått ett väldigt
positivt mottagande på sina marknader, men de
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också blivit en mycket användbar produkt på
rivningsarbetsplatsen i synnerhet i de fall då
rivningsmaterialet kan förädlas och återvinnas
direkt på arbetsplatsen.
Hartl Anlagenbau är ett företag med anor
som spelat en betydande roll för krossnings- och
återvinningsbranschens utveckling i Österrike.
Trots att man är ett land med stora naturtillgångar
av bergmaterial har man en av Europas tuffaste
miljölagstiftningar. Landet har varit och är grogrund för flera välkända tillverkare av krossningsoch återvinningsutrustning. Flera av dessa har
knoppats av från just Hartl Anlagenbau.

www.atlascopco.se

svenska kunderna har fått vänta på varianten
med topphastighet på 40 km/timme.
“Den senare lanseringen här beror på
att Volvo jobbat grundligt med att säkerställa
kvaliteten på transmissionen till de snabbare
maskinerna”, säger Fredrik Larsson.
På den svenska marknaden har L45F och
L50F bland annat lastarmsfjädring, BSS, som
standard.
Tekniska fakta
Volvo L45F hjullastare
•
•
•
•
•

Tjänstevikt (kg): 8 650
Motoreffekt (kW): 73
Skopa, brytkraft (kN): 59,7
Tipplast, rak maskin (kg): 5 930
Tipplast, 40° fullt svängd maskin (kg): 5 250

Volvo L50F hjullastare
•
•
•
•
•

Tjänstevikt (kg): 9 430
Motoreffekt (kW): 85
Skopa, brytkraft (kN): 69
Tipplast, rak maskin (kg): 6 510
Tipplast, 40° fullt svängd maskin (kg): 5 750

www.swecon.se

Powerscreen, en av världens ledande leverantörer av mobil krossning, siktning och tvättutrustning, har aviserat företaget Anboni AB som ny
återförsäljare i Sverige.
Anboni AB är ett svenskt företag som startades 2003 av Anders Nilsson som tidigare hade
en position som försäljningsansvarig för Powerscreens linje i ett annat företag. Sedan Anboni AB
startades, har företaget haft en konstant tillväxt
vad det gäller försäljning och marknadsandelar
av utrustning för blandning och lagring av pulverprodukter. Framför allt är det produkter som
betongfabriker och siloanläggningar där man
idag är en mycket stark leverantör.
Anboni kommer att sälja Powerscreen
sortiment i hela Sverige. Powerscreens återförsäljarchef Conor Hegarty ser fram emot 2011:
”Vi planerar en stark inledning med Anboni 2011
och, i partnerskap med dem, förutspår vi en
utmärkt tillväxt i detta område.”
De som önskar mer information om Powerscreen krossning, sortering och tvättning
eller kundsupport hittar det hos sin lokala återförsäljare. Lista på lokala återförsäljare återfinns
återfinns på tillverkarens och distributörens
hemsidor.
Fakta om Terex och Powerscreen
Powerscreen är Terex Materialhanteringssegment
av Terex Corporation som är en diversifierad
global tillverkare som bedriver verksamhet i fyra
affärsområden: Terex Arbetsplattformar, Terex
Entreprenad, Terex Kranar och Terex Materialhantering. Terex tillverkar ett brett sortiment
av utrustning för användning i olika branscher,
inklusive byggande, infrastruktur, stenbrytning,
gruvdrift, sjöfart, transport, energi, raffinering, och
verkstadsindustrin. Terex erbjuder ett komplett
sortiment av finansiella produkter och tjänster
för att bistå i förvärvet av Terex utrustning genom
Terex Financial Services.

www.terex.com
www.powerscreen.com

Korta fakta om Anboni AB
ANBONI AB tillhandahåller produkter och tjänster
för hantering, förpackning och blandning av
olika material. Produkterna består av allt från
enskilda komponenter till kompletta anläggningar. Vid större objekt kan även projektering
och maskinutrustning, samt arkitekt- och
konstruktionsavhandlingar för byggnader och
konstruktioner tillhandahållas. Kompetens som
kvalitetsansvarig nivå K kan erbjudas.

www.anboni.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 K O 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

DEMCON gav
Efter tio års uppehåll
arrangerades åter
igen demoleringsmässan på InfraCity.
Dock under det nya
namnet DEMCON.
Nypremiären får
betecknas som en
succé då både utställare och besökare
slöt upp i stort antal
till denna mycket
nischade mässa för
rivning, betonghåltagning, betonggolvslipning, sanering,
återvinning m m.
Redan nu har datumet satts för nästa
upplaga som kommer
att äga rum den 6-7
september, 2012.

Tiden har gått efter den första renodlade demoleringsmässan
i Sverige på 10 år. De flesta i kommer nog ihåg Demotech som
arrangerades under 1990-talet senare del och början av 2000.
Men nu axlar istället nya mässan DEMCON den uppgiften.

Alla var där
Det blev en riktigt bra start för mässan DEMCON då den arrangerades 9-10 september på InfraCity som ligger i Upplands
Väsby kommun norr om Stockholm. Under de två mässdagarna
ställde 53 renodlade leverantörer till branscherna rivning,
betonghåltagning, slipning och polering av betonggolv,
återvinning och sanering ut på mässan. Dessutom återfanns
ytterligare 39 utställare i den del som kallades ExpoRent.
Även om ExpoRent-mässan hade fokus på maskinuthyrning
så levererar många av dessa företag även till demoleringsbranschen. Så den totala utställarsiffran hamnade över 90
utställande företag.
Det som gjort demoleringsmässorna på InfraCity unika
är att de lyckats locka proffsen till mässan, d v s enbart de
potentiella köparna. Så var fallet även denna gång. Det var
fackfolket som kom och de flesta visste vilka produkter som
de ville titta lite närmare på. Den inställningen bland besökarna resulterade även i att väldigt många affärer avgjordes
i montrarna. Många utställare vittnade om att man flerfaldigt
passerade de försäljningsmål man satt upp inför mässan.
“Det är precis så här man vill att en fackmässa skall
vara. Man måste se till att det är branschfolket som kommer
och att de får valuta för pengarna. Som arrangör har vi även
ett stort ansvar inför både våra utställare och besökarna.
Det känns som om vi svarat upp ganska hyfsat till det ansvar
men det kan alltid bli bättre. Det ska vi jobba stenhårt på till
nästa DEMCON den 6-7 september 2012”, säger arrangören
Jan Hermansson.

Godkänt antal besökare
Mässans inträdesbiljetter gällde för två dagar och totalt
räknades 2137 biljetter under de två dagarna men ett stort
antal av besökarna kom även under dag två.

Tillverkaren Trevi Bennes marknadschef Christian Tadiotto
(vänster) och distriktexportchef Maurice Van Kesteren
trivdes på mässan.

I Hiltis monter utomhus på DEMCON-mässan var det full
snurr båda mässdagarna.
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v mersmak!

Svenska mästaren i armbrytning för kvinnor, Sarah Bäckman var en populär attraktion i Pullman Ermators monter.
På bilden ögonblicken innan Pullman Ermators försäljningschef för Norden, Stefan Bergsten får stryk av Sarah.

“Jag är mycket nöjd med besökarantalet. Det var minst en
25 % ökning från Demotech-mässan 2000. Sedan tvingades
vi öppna upp stängslet på utomhusytan för transporter till
fastigheten. Många besökare smet därför in den vägen och
blev inte räknade. Till nästa gång skall vi ordna en annan
lösning så att alla blir registrerade”, säger Jan.
Men 2137 personer låter ändå inte så mycket om man
jämför med större byggmässor som drar 20 till 30 000
besökare?
“Man måste komma ihåg att vi arbetar inom en väldigt
smal nisch inom bygg- och anläggningsindustrin. Sverige är
heller inte något stort land. Vi har exempelvis ett 100-tal
renodlade rivningsfirmor och omkring 250 håltagarfirmor
i landet och med utgångspunkt från detta var representationen mycket god. Men min bedömning är att vi kan göra
betydligt mycket mer. Vi kan locka fler från dessa grupper
samt entreprenörer som arbetar med sanering, golvslipning,
återvinning m m. Det är något vi kommer att jobba hårt på

Ron Gottard från ICS Blount höll betongen varm med den populära kedjesågen från tillverkaren med
samma namn i svenska återförsäljaren Mateks monter.
4-2010 • Professionell Demolering
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under de kommande åren. Vi kommer även att satsa mer på att
locka våra nordiska grannar i Norge, Finland och Danmark”,
säger Hermansson.
Den geografiska spridningen på de som besökte mässan
var god. Stockholm och Mälardalen dominerade förståss men
det kom en hel del entreprenörer från norra Sverige och även
söder ifrån. Även norrmän, finländare och danskar besökte
mässan. Det kom även mera långväga gäster från Baltikum,
Centraleuropa ja t o m från Australien. Sedan höll som bekant
European Demolition Association sitt höstmöte i samband med
DEMCON och samlade i runda slängar 70 rivningsentreprenörer
från olika länder i Europa.

Trängsel hos Pullman Ermator
Om vi skall försöka oss på en lite mera strukturerade redogörelse för mässan dag för dag så började första mässdagen lite
trevande. Men fram emot lunch så hade gångarna och utomhusområdet fyllts. Pullman Ermators monter var en stor attraktion då
man anlitat Sveriges största kvinnliga hopp i armbrytning, Sarah
Bäckman. Här hade gubbarna inte en chans då hon bröt ner den
ene efter den andre och flisorna rök om brytbänken.
En annan stor aktivitet och som lockade mycket folk stod
Tyrolit för. På torsdag eftermiddagen arrangerade man nämligen
den nordiska finalen i den internationella satsningen Tyrolit Cutting Pro Competition. En komplett artikel om finalen hittar du på
I Andersen Contractors monter var det lite av italienska
paviljongen. Här bjöds på läckerheter från landet i söder
under ledning av bl a företagets vd Svend Andersen (vänster) och Thomas Hind.

14
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Sandvik QA340

Krossia är nu återförsäljare för Sandviks mobila sortiment av krossar
och sorteringsverk (upp till 50ton). Detta tillsammans med Rockster
återvinningskrossar och Trackstack mobila transportörer gör Krossia
till din kompletta leverantör.

- Kapacitet upp till 450 t/h
- Finsorteringsverk
- Dubbla siktar, tot 5,0*1,5 m
- 2-däck
- Radiostyrning
- Långa transportörer/upslagsvolymer
- Hydrauliskt fällbara transportörer
- Deutz-motor, 75 kW/100 hk
- Vikt: ca.25 ton

.URVVLD$%1\FNHOJDWDQ/LQN|SLQJZZZNURVVLDVH
Filialer: Staffanstorp - Jönköping - Linköping - Stockholm
0708-163082

0708-163095

0708-163090 0708-163039

sidan 22. Flera andra utställare hade olika typer av aktivitet och
tävlingar i sina montrar och på utomhusområdet kunde maskiner
och utrustningar beskådas “live”. Tack vare mässa format och
relativt få utställare han de flesta besökare att bekanta sig med
de flesta av produkterna som ställdes ut.
I en särskild del av mässhallen ställde entreprenörerna
själva ut tillsammans med branschföreningarna Riv- & Saneringsentreprenörerna, Håltagningsentreprenörerna och den
pan-europeiska föreningen European Demolition Association
(EDA).
Den första mässdagen avslutades på kvällen med en
sprakande galamiddag där både utställare och inbjudna kunder deltog tillsammans med EDA och maskinuthyrningskedjan
Hyrex-Kedjan. Middagen, som hölls i Scandic Infracitys ballroom,
samlade nästan 400 gäster. De bjöds på god mat, underhållning
från coverbandet Bonke-gänget och tal från olika nyckelpersoner
från branschen. Tyrolit korade vinnarna från tävlingarna under
dagen som går vidare till finalen i Österrike i januari. Festen
avrundades fram på småtimmarna.

16

Professionell Demolering • 4-2010

Den andra mässdagen innehöll en strid ström av besökare
i princip hela dagen och stämningen var på topp hos de flesta
av utställarna och besökarna. Generellt sett gjordes många
affärer upp direkt i montrarna vilket är ganska unikt för demo-

- Starkare än någonsin!
Upptäck Pentruder MCCS!
Pentruder Modular Concrete Cutting System
(MCCS) är ett modulärt håltagningssystem i dess
sanna bemärkelse.
Nu kan du använda Pentruders omtyckta rälssystem för all sågning med klinga och vajer, samt
för borrning. Utvecklingen stannar aldrig av hos
oss, och nya moduler läggs till efter hand.
Fler och fler upptäcker att det är både mycket
lönsamt och riskfritt att investera i en Pentruder.
Pentruder-maskinerna kostar lite mer, men de
erbjuder också marknadens i särklass bästa
prestanda, dessutom är de byggda för att hålla i
många år.
Pentruder MCCS
Universell Borrigg

Pentruder CEL-TS
Söm- och hörnborrningschassi

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

Servicen för Pentruder-maskinerna har byggts ut! Det finns nu fyra serviceställen för Pentruder i
Sverige, alla med välutbildade servicetekniker och ett omfattande lager av reservdelar.
Välkommen med din förfrågan!

Pentruder AB

Harry Eklund AB

Gjutargatan 54
781 70 Borlänge
Tel: 0243 221155, 072 25221155
E-mail: bjorn.engstrom@tractive.se
Kontaktperson: Björn Engström

Fornborgsvägen 55
141 33 Huddinge
Tel: 08 774 28 12, 070 566 88 46
E-mail: harry.eklund@telia.com
Kontaktperson: Harry Eklund

Försäljning och service

Försäljning och service

Ribas maskinservice AB

Hyrkompaniet

Aröds Industriväg 17-19
422 43 Hisings Backa
Tel: 031 22 13 31
Kontaktpersoner: Tony Ribas,
Lars Hilpold

Tornehögsvägen 66
245 92 STAFFANSTORP
Tel: 046 211 38 06, 070 5907078
E-mail: dan@tornhogsgard.se
Kontaktperson: Dan Åkesson

Service

Service

Besök vår hemsida www.pentruder.com för mer information om våra produkter.
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på mässan bestämde att arrangera nästa mässa på InfraCity
den 6-7 september.
“De renodlade rivarna och håltagarna kom mangrant till
mässan. Inför mässan 2012 kommer vi att lägga extra mycket
krut i marknadsföringen på att locka maskinentreprenörer som
arbetar med rivning till mässan, golvslipningsfirmor, sanerare
och renoveringsfirmor”, säger Jan Hermansson.
Och marknadsföringen inför 2012 drar man igång med
redan efter årsskiftet. Men till 2012 kommer man inte att
arrangera rentalmässan ExpoRent samtidigt med DEMCON.
Man bedömer att DEMCON bör stå helt för sig själv och få all
uppmärksamhet.
“ExpoRent-mässan har absolut ett eget berättigande
och bör arrangeras separat i nära samarbete med framförallt
Hyrex-Kedjan men vi vill också för ett samtal med Swedish
Rental Association. Innan vi börjar prata om nästa upplaga
av ExpoRent vill vi diskutera med branschorganisationerna”,
avslutar Jan Hermansson.

www.demcon.se
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leringsmässorna på InfraCity.
På minussidan bör nämnas att de seminarier som arrangerats direkt på mässgolvet var uppslutningen mycket dålig vilket
är tråkigt. Det är synd att entreprenörerna inte tar tillfället i akt
att lyssna på olika produktpresentationer när det dessutom är
helt kostnadsfritt. Ett annat minus var att både Håltagningsentreprenörernas och Riv- & Saneringsentreprenörernas föreningsmöten uteblev. Kanske man kunnat skapa något arrangemang
då de flesta medlemmarna ändå var på plats.
Men totat sett fick första upplagan av DEMCON med beröm
godkänt av de flesta utställare vilket föranlett att man redan
Professionell Demolering • 4-2010
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Nordisk final i Tyrolit Cutting Pro Competition:

Europeisk mästare
mötte hård konkurrens
Den nordiska finalen
i Tyrolit Cutting Pro
Competition blev ett
rafflande scenario
där den regerande
europeiska mästaren
fick möta tufft motstånd inte minst
från sina danska
landsmän. Finalen
arrangerades på
svenska mässan
DEMCON i september.

Den 9 september 2010 genomfördes den fjärde av åtta nationella
deltävlingar i TYROLIT Cutting Pro Competition. Tävlingarna
sammanföll med den professionella rivnings- och håltagningsmässan DEMCON, och är det enda internationella mästerskapet
för betonghåltagare. De bästa deltagarna från fem genomförda
kvalificeringar i Sverige, Norge och Danmark, samt den nuvarande
Europeiske mästaren Kim Guldbaek, gjorde sitt yttersta för att
vinna och därmed få tävla för sitt land i de europeiska mästerskapen som går av stapeln januari 2011 i Österrike.

Starkt jobbat
av Danmark
Den nuvarande mästaren Kim Guldbaek
(Nordjysk Diamantboring og Skær APS)
bevisade återigen sitt yrkeskunnande, sina
tävlingsnerver och sitt engagemang och
nådde en total fjärde plats i de nordiska mästerskapen. Med tiden 2:08,10 i deltävlingen
väggsågning hade han den näst bästa tiden.
Denna gång räckte dock inte Kim hela vägen.
Efter den sista deltävlingen stod det klart
att årets nordiska mästare återigen är en dansk,
men denna gång var det Steen Hjensen från MT
Højgård som tog hem segern. Med en ledning på
13 poäng stoppade han Kim Guldbaek’s väg till den
nordiska tronen. Steens topptid i grenen kärnborrning (1:58.74) och hans tredje bästa
tid i väggsågning (2:10.15) gav honom en
ledning som ingen lyckades återhämta i
den sista återstående grenen, handsågning.
Claus Hougaard, även han från MT Højgård
kom på andra plats med totalt 38 poäng.
Hans koncentration och tekniska kunnande
i alla tre disciplinerna, tillsammans med
ett nytt internationellt rekord (0:20,38) i
handsågning, resulterade i en inbjudan
till Österrike och reservplats till den slutgiltiga finalen. Tredje platsen erövrades av
Thomas Runge från Runge Service med 35
poäng, även han från Danmark.

Nu väntar europafinalen
Kontentan av resultatet är att Danmark med sin hårda granit
och betong har mycket duktiga och allsidiga yrkesmän. Övriga
nordiska deltagare bjöd dock på hårt motstånd och än är kampen inte över. Nu väntar den europeiska finalen där chans till
revansch finns. Som högst placerade i sina respektive länder
kommer följande personer att kämpa i Österrike om den åtråvärda
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mästartiteln i Cutting Pro Competition:
Steen Hjensen (MT Højgård), Danmark
1 plats i nordiska finalen
Kari Kataja (Kuusakoski OY), Finland
6:e plats i nordiska finalen
Volker Sass (Rune Monsen AS), Norge
7:e plats i nordiska finale
Joakim Lenander (Nordisk Specialhåltagning),
Sverige
10:e plats i nordiska finalen

Tyrolit bjuder in till final
Årets nordiska upplaga av Tyrolit Cutting Pro
Competition visade professionella, ambitiösa och
mycket seriösa deltagare med tekniska färdigheter och tävlingsnerver på högsta nivå. Roligt
att notera är att det som startade som en lek
har blivit allt mer på allvar. De uppnådda
topptiderna skiljer sig endast mycket lite
och vi kan med säkerhet säga att det blir en
spännande final. Allt kan hända.
Arrangören Tyrolit hälsar alla som
vill välkomna att närvara vid finalen i
Innsbrück som äger rum den 27 januari, 2011.
Förutom tävlingarna kommer Tyrolit även hålla husmässa
med demonstrationer av nya produkter, seminarier och
andra aktiviteter. På webbsidan www.cuttingprocompetition.com finns mer information om tävlingarna
inklusive regler, deltagare, resultat, foton och filmer.
Webbplatsen finns på alla nordiska språk. I separat
bilaga redovisas alla resultat.

www.tyrolit.com
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Ny betongslip från
Jack Midhage AB
Nya generationen grov
dammsugare från Kärcher
Nu kommer Kärchers nya generation av grovdammsugare med nya smarta funktioner för att
göra både handhavandet och rengöringsjobbet
enklare. Exempel på dessa är automatisk
kabelupprullare, integrerad filterrengöring,
större behållare och mer sugkraft. Den nya
serien grovdammsugare för vått och torrt infriar
många kunders behov och förväntningar. En
egenskap som många tar för givet på vanliga
dammsugare är automatisk kabelupprullare,
detta finns även nu på grovdammsugaren
WD 4200. En annan nyhet är den integrerade
filterrengöringen som innebär att filtret rengörs
genom ett enkelt knapptryck på dammsugarens
ovansida. Detta ger grovdammsugaren full
sugkraft igen.

Uttag för elhandverktyg
En fördel som gör de flesta av grovdammsugarna ännu mer användbara är det inbyggda
eluttaget som gör det möjligt att ansluta ett
elverktyg som t ex en cirkelsåg, elhyvel eller
slipmaskin. Damm som uppstår vid borrning,
sågning och slipning sugs upp direkt. Grovdammsugaren slås på och av via elhandverktyget. För att allt spån skall hamna i behållaren
suger grovdammsugaren några extra sekunder
efter avstängning.

Steglös blåsfunktion
För utomhusbruk kan grovdammsugaren
användas till att lösgöra och blåsa bort löv,
sand, jord och grov smuts. Funktionen kan
även användas inomhus, i bilen och på övriga
svåråtkomliga ställen. Den steglösa blåsfunktionen är helt enkelt den perfekta hjälpen där

dammsugarfunktionen inte räcker till.

Våtdammsugning
Om man fått in vatten i källaren/garaget,
drabbats av tvättmaskinsläckage eller råkat
tappa en glasflaska i golvet kan man snabbt
och enkelt åtgärda detta med Kärchers
grovdammsugare. Tack vare ett veckfilter
slipper användaren byta filter vid uppsugning
av vätskor. Kärchers grovdammsugare är helt
elsäkra och utrustade med en mekanisk flottör
som gör att sugfunktionen stannar automatiskt
när maximal vätskenivå nås.

Klasserna
För att du skall hitta rätt maskin för just ditt
behov har Kärcher delat in de nya grovdammsugarna i olika klasser. Instegsklassen - med
en effekt upp till 1400 W, större behållare
och förbättrad användarvänlighet är de nya
grovdammsugarna i instegsklassen en
prisvärd medhjälpare för både inom- och
utomhusbruk.
Mellanklassen - med en effekt upp till 1600
W, utrustade för att göra rengöringsuppdraget
snabbare och effektivare. På grovdammsugarna i mellanklassen finns bl a: automatisk
kabelupprullare, ett nytt förvaringssystem för
sugrören, praktiskt parkeringsläge, patenterat
3-i-1 handtag och större behållare.
Komfortklassen - för höga krav med en
effekt upp till 1800 W. Exklusivt för dessa modeller är det nanoteknologibelagda veckfiltret,
som ger hög, konstant sugeffekt och högre
filtreringsgrad.

Den tyska tillverkaren Eibenstock har utvecklats
till att bli en av världens största när
det gäller elhandmaskiner. Märket
har hittills inte sålts så mycket
i Sverige men Jack Midhage
AB, som är nybliven återförsäljare, menar att det nu ska bli
ändring på det.
Eibenstock har i
sitt program ofta en del
specialmaskiner med unika fördelar, bl.a.
en betongslip som har haft stor framgång i
många andra länder. Den har nu kommit i en ny,
utvecklad modell, EBS 1802. Maskinen, som är

avsedd för 125 mm slipskivor, har fått en extra
stark motor på 1800 W. De två
handtagen är avvibrerande
och ergonomiskt placerade vilket gör maskinen
speciellt lämplig för krävande
arbeten som avverkning
av beläggningar. Motorns
placering ovanför sliphuvudet gör den mindre utsatt för
dammet. Utmärkt för golvslipning,
en löstagbar del i dammskyddet gör att
man kan komma ända in till kant.

www.midhage.se

Husqvarna K 970 - mycket
effekt i kompakt format
K 970, som ersätter K 960, är den maskin som
sticker ut mest av Husqvarnas många nyheter på
kapsidan i år. Maskinens yttre är lika genomtänkt
som dess insida. Med tydlig inspiration från företagets motorsågar har Husqvarna skapat en modern,
strömlinjeformad kapmaskin med kompakt design
– och under kåpan finns alla de tekniska lösningar
som underlättar en håltagares arbete: Först och
främst den kraftfulla X-torq motorn, som både ger
en högre effekt och sänker emissionerna med
upp till 75 procent och bränsleförbrukningen med
20 procent. Nya
Active Air

Filtration är ett av de effektivaste luftfiltersystemen
på marknaden och innebär minimalt motorslitage
även i de mest dammiga miljöer. Den nya
utformningen säkrar ytterligare att dammläckage
inte kan uppkomma vid felaktig service. Därutöver
har K 970 en dammavtätad startapparat för ökad
tillförlitlighet och livslängd. Maskinen är lättstartad
även för ovana användare tack vare Air Purge och
dekompressionsventil.
Precis som övriga Husqvarnakapar har K
970 utmärkt ergonomi. En nyhet är att det bakre
handtaget försetts med ett mjukt inlägg i gummi,
som ger bättre grepp för handen och gör det
enklare att arbeta med höften som stöd. En
id installationsarbeten, asfaltskapning och
metallkapning.

www.karcher.se

Ilmeg utvecklar effektiv dammsugare för bergborrningsdamm
Nedan Sonny Carlsson, ägare till Uppländska Bergborrnings AB, framför
en ny ILMEG CDC 2000 dammsugare.
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ILMEG Products AB levererar två specialtillverkade
dammsugarsystem till Uppländska Bergborrnings
AB för att klara kraven på damm vid bergborrning för expansionen av Karolinska Sjukhuset i
Stockholm.
“Detta system är ett rejält kliv framåt för
förbättrad miljö med avseende på damm vid
bergborrning”, säger Magnus Eriksson, VD för
ILMEG Products AB.
Ett system samlar upp borrdammet från två
bergborrningsmaskiner i en försluten container.
Bergdamm är skadligt för lungorna så med dessa
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system blir både arbetsmiljön och omvärldsmiljön
avsevärt förbättrad.
“Utvecklingen av systemet är i linje med Ilmeg
Products ABs tillväxtstrategi och stöder visionen
att positionera bolaget till; att bistå med miljöskyddslösningar till entreprenad- och gruvindustrin”,
avslutar Magnus Eriksson.
Systemet har utvecklats med stort engagemang från ILMEG-anställda i nära samarbete med
Uppländska Bergborrnings AB.
“Uppländska Bergborrning söker ständigt
nya bättre lösningar på problem. I detta projekt

gjorde kraven på att minimera damm vid
bergborrningen att vi måste hitta nya lösningar.
ILMEG presenterade en lösning som vi trodde på
och sedermera valde för projektet”, säger Sonny
Carlsson, ägare till Uppländska Bergborrnings AB.
”Dammsugarna bygger på ILMEGS nya X-serie
som vi har varit med och testat under ett par år
på en Atlas Copco ROC D3 med mycket gott
resultat. Vi har även en ny Atlas Copco T20 rigg
med samma dammsugare som fungerar utmärkt”,
avslutar Sonny Carlsson.

www.ilmeg.se

TYROLIT TGD® – TEKNOLOGI

NYA DIAMANTVERKTYG FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDARE
Minskad arbetstid tack vare konstant snabbare skärhastighet
Minskade verktygskostnader som ett resultat av längre serviceintervaller
Minskade servicekostnader, på grund av minimal maskinbelastning

A Company within the SWAROVSKI Group

Flexibla AVANT
700-serien
Kompakta och starka AVANT 700-serien!
Midjestyrda maskiner med mängder av redskap
som t.ex. hydraulhammare, sopmaskiner, lyftbom, betongsax, tippvagn, skopor, gräv- gräsklippaggregat och mycket, mycket mer!
Se film och ladda ner broschyrer på
www.nordfarm.se.

Made in Finland

Läs mer på vår hemsida
ida
d eller
ll ring!
i !
Nordfarm • 011-197040 • www
www.nordfarm.se
nordfarm se

Ny Husqvarna-fabrik invigd

Husqvarna skapar ett centrum
för kompetens och produktutveckling i nya fabriken i
Åsbro. Åsbro blir även robotprogrammets nya hem och en
viktig serviceknut för Mellansverige.
Orten Åsbro söder om Örebro har varit ett centrum för konstruktion och utveckling av avancerade maskiner och utrustningar för
betonghåltagning sedan länge. De som varit med i branschen ett
tag kommer säkert ihåg Ingenjörsfirman Promac ABs produkter.
I slutet av 1990-talet förvärvades bolaget av Husqvarna Construction Products AB. Under åren har man successivt ökat fokus
på utveckling av nya produkter och nu tar man ett ordentligt
kliv i den inriktningen genom att inviga en helt ny och modern
utvecklings- och produktionsanläggning på 2200 kvm.

“Ett hem för Husqvarnas robotserie”
Den nya anläggningen i Åsbro stod klar i somras och ligger bara
några stenkast från det gamla kontoret. Den officiella invigningen hölls den 17 november och invigningstal och bandklippning

gjordes av Anders Ströby som är vice vd för Husqvarna och chef
för verksamheten inom Husqvarna Construction Products.
Ett 60-tal kunder, medarbetare och en del representanter
från press hade samlats för att vara med vid invigningen och få
en rundvandring och presentation av de nya lokalerna. Åsbro
har sedan länge varit ett nav för utveckling och konstruktion av
hydraulikkomponter för betonghåltagning. Men sedan några år
tillbaka har man växlat om och lagt fokus på högfrekvensdrivna
utrustningar där företaget vunnit mark under de senaste åren.
Den nya och moderna anläggningen i Åsbro skall stärka kompetensen och kunskapen inom främst detta område och vara ett
viktigt centra för Husqvarnas borrsystem, vägg- och vajersågar,
automatiska borrmatare m m för proffsanvändare.
Vad som är nytt är att Åsbro-anläggningen också blir
ett hem för Husqvarnas produktserie av fjärrstyrda rivningsrobotar.
“Det här är en mycket viktig nyhet som kommer att stärka
våra robotars position på den gobala marknaden. I Åsbro finns
nu en kraftfull och kompetent organisation som tar hand om
tillverkningen av våra robotar. Den nya fabriken i Åsbro ger
oss möjligheten att fokusera ännu mer på det som är grunden
för vår verksamhet, att leverera innovativa kvalitetsprodukter
som effektiviserar och förenklar byggarbetarens arbete.”, säger
Anders Ströby.
”Åsbro är strategiskt placerat och det är smidigt att nå
från både norr och söder. Vi har ofta kunder som helt spontant
besöker oss”, säger Peter Zetterlind som är platschef vid
anläggningen i Åsbro.

Fördubblat volymerna

VD Anders Ströby invigningstalade och klippte bandet.
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Den omfattande utbyggnaden av verksamheten i Åsbro bottnar
i den kompetens och kunnande som redan fanns på platsen
och det faktum att man trots lågkonjunkturen lyckats att
fördubbla volymerna.
“Vi kommer dock från en av de värsta lågkonjunkturer på
väldigt länge. För att anpassa sig till en sådan kris måste alla
bl a minska sina lager. När marknaden sedan vänder blir det
brist på vissa komponenter från underleverantörer vilket resulterat i försenade leveranser. Men nu ser vi en tydlig vändning
vilket på sikt kommer att innebära normala leveranstider”,
säger Ströby.
Peter Zetterlind försäkrar att om det bara hängt på den
egna organisationen hade leveranstiderna kunnat hållas
normala.
“Vi har mycket god kapacitet och dessutom ett
produktionssystem som följer den sk Lean-modellen som

“Åsbro-fabriken har alltid varit en viktig tillgång för oss och med den nya anläggningen kommer Husqvarna
kunna öka servicen ytterligare till oss kunder”, säger en nöjd Conny Lundblom (höger). Här tillsammans
med kollegan Johan Falck.

Till vänster Peter Zetterlind, ansvarig för verksamheten
i Åsbro, i samtal med Anders Ströby.

borgar för kvalitet i alla avseenden. Inom Husqvarna kallar
vid det dock HOS (Husqvarna Operation System). Samtliga
fabriker inom koncernen arbetar efter denna modell”,
säger Peter.
HOS-modellen genomsyrar hela företaget och exempelvis de olika arbetsstationerna i Åsbro är optimalt
anpassade till arbetsuppgiften med alla komponenter
placerade i direkt närhet till arbetsplatsen. Man har också
byggt ett avancerat testrum där alla maskiner testas innan
leverans. Anläggningen kommer att ha kapacitet upp till
treskift om så behövs. Idag är man 30 anställda, en siffra
som fördubblats på bara 12 månader. Under 2011 räknar
man med att hålla en produktionsvolym på ca 2000 maskiner och det finns gott om outnyttjad kapacitet att öka
den siffran ytterligare de kommande åren.
Conny Lundblom som äger Kumla Bygghåltagning
och hans kollega Johan Falck är två av kunderna som
besöker den nya fabriken på invigningsdagen och båda är
imponerad av de nya lokalerna.
”Åsbro-anläggningen har alltid varit viktig för oss. Hit
har man alltid kunnat komma och få den hjälp man behöver
och det är en fantastisk tillgång. Att man nu ökar servicegraden ytterligare kommer att göra Åsbro till en verklig
knutpunkt för håltagare och rivare i hela Mellansverige”,
säger Conny Lundblom.
Med dom orden från en slutkund kan PD som branschtidning bara uppmana andra entreprenörer att besöka Husqvarnas nya anläggning om de har vägarna förbi Åsbro.

www.husqvarnacp.se

4-2010 • Professionell Demolering

27

Nya golv- och väggsågklingor från Norton
Norton Nimbus lanserar ett nytt sortiment
diamantklingor för golvsågning i härdad
betong. Diamantsegmenten har en speciell
utformning och sammansättning som ger
längre livslängd.
De nya klingorna, som har beteckningen
Vortex, har asymmetriska diamantsegment som
enligt tillverkaren ger flera fördelar som bekvämare och snabbare sågning samt effektivare
bortforsling av kax. Diamantsegmenten i Vortexklingorna har också ett nytt bindemedel (XS®)
som håller fast diamantkornen bättre samtidigt

som det ger en mycket friskärande sågning. Det
nya bindemedlet ger Vortex-klingorna längre
livslängd och snabbare sågning. De pilformade
urtagen mellan segmentet ger effektivare kylning och bättre bortforsling av kax samtidigt som
de anger klingans rotationsriktning.
Vortex-klingorna finns i diameter 350 mm
– 1200 mm och har lasersvetsade segment.
Segmenten är 15 mm höga och finns i bredder
från 3,8 mm till 4,8 mm.

VMax för effektiv väggsågning
Norton Nimbus lanserar också en ny serie diamantklingor speciellt avsedda för väggsågning
som tack vare en ny utformning av segmenten
ger snabbare sågning. De nya diamantklingorna, som har beteckningen VMAX, är försedda
med segment som har en W-form, d v s varje
segment har tre bearbetande eggar vilket gör
sågningen snabbare även i väggar med kraftig
stålarmering. Varje egg är 9 mm långt vilket
minskar friktionen och diamantsegmenten är
14 mm höga vilket också ger klingan lång
livslängd.
VMAX-klingorna finns i diametrar från 500

mm till 2000 mm och med segmentbredder
från 3,7 mm – 6,35 mm. Klingor upp till 1200
är lasersvetsade och dessa finns även i en ljuddämpad version med en sandwichkonstruktion
av stambladet som sänker ljudnivån. Klingorna
är lämpliga för väggsågar med en effekt på
15 kW och uppåt, men klingorna kan även
fås med bredare urtag mellan segmenten för
effektsvagare maskiner.

www.norton.se

Ovan nya golvsågklingan VMAX.

Detalj på nya väggsågklingan Vortex.

Stilfulla betonggolv på Flygvapenmuseum
I stadsdelen Malmslätt i utkanten av Linköping ligger Flygvapenmuseum, ett kulturhistoriskt museum där man kan beskåda
en mängd olika föremål från det svenska
militärflygets historia. Museet återinvigdes
den 12 juni 2010 efter att ha genomgått
en omfattande renovering och utbyggnad
och har nu bland annat en 5100 m² stor
utställningshall med ett stilfullt och högglansigt HTC Superfloor™. Det är också just
detta golv som är anledningen till notisen
om Flygvapenmuseum.
Men vi kan även passa på att rekommendera ett besök på Flygvapenmuseum där man
nu bland annat kan beskåda den DC-3 som
1952 under mystiska omständigheter sköts
ner över Östersjön. Det är just utställningen
av DC-3:an som är anledningen till den stora
renoveringen men museet erbjuder även flera
andra intressanta utställningar. Besökaren
kan också lära sig principerna i aerodynamik,
prova på att vara en pilot för en dag i museets
flygsimulator och mycket mer.
Utställningshallen inhyser en stor mängd
flygplan från de senaste 100 åren, eller från
pionjärtiden fram till dagens JAS 39 Gripen.
Flygplanen står uppställda på det 5100 m²
högblanka HTC Superfloor-golvet vilket ger
ett kraftfullt första intryck. Kjell Pettersson på
Stångå Clean AB som fick uppdraget att slipa
golvet. Patricia Kastberg, Projektledare på
museet berättar att under de första två må-
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naderna sedan museet öppnade på nytt har
man haft fler besökare än vad man tidigare
hade under ett helt år och att man är jättenöjda med det nya golvet. I början var man
dock lite oroliga över att det blanka golvet
skulle stjäla för mycket av uppmärksamheten
från flygplanen och man övervägde därför ett
mindre blankt HTC Superfloor™.
“Med allt på plats kan man dock se att
istället för att stjäla uppmärksamheten så
förstärker golvet helhetsintrycket och ger
flygplanen den glans de förtjänar. Innan re-
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noveringen var betongytan täckt av ett tjockt
lager grön epoxi så det är inte svårt att inse
den enorma skillnaden som det nya golvet
har gjort”, berättar Kjell Petersson.
“Vi använde två stycken HTC 950 RX
när vi slipade golvet. Totalt blev det mellan
28-30 ton slipdamm, eller 6 kg slipdamm
per kvadratmeter”, tillägger Kjell.
Med en HTC 650 HDX slipade Stångå
Clean AB dessutom restaurangens och bibliotekets 900 m² stora stavparkettgolv.

www.htc-floorsystems.se

Hyfsat snabb
vändning efter
katastrofår
Hur blev 2010 för den svenska
håltagningsbranschen? Året
som föregicks av 2009 då
hela den svenska byggbranschen kraschade. Men på det
stora hela har faktiskt håltagningsbranschen klarat sig bra.
En kraftig nedgång ja men
betydligt mindre än för många
andra branscher. Professionell
Demolering har siffrorna.

När mässan DEMCON genomfördes i september i år var den
starkaste besökargruppen på mässan just betonghåltagare.
De kom från landets alla hörn och visade ett stort intresse för
mässan som sådan, för de nya produkterna som ställdes ut i
montrarna och för alla sina kolleger som de fick tillfälle att träffa.
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DEMCON blev en sann mötesplats för håltagningsbranschen.

Inget HiB-möte?
Många av landets professionella betonghåltagare är också
anslutna till branschföreningen HiB som ingår i Sveriges Byggindustrier. Vad som kanske var lite anmärkningsvärt var att
man branschföreningen inte valde att samla sina medlemmar
i samband med DEMCON då ett stort antal av medlemmarna
ändå befann sig på mässan. Från arrangörshåll tycker man
att mässan borde vara ett perfekt tillfälle att samköra med
någon form av aktivitet inom både HiB och Riv- & Saneringsentreprenörerna. Kanske ett gemensamt höstmöte eller varför
inte någon form av Awards-ceremoni som är så populärt nu.
Det finns många duktiga entreprenörer i Sverige som är värda
uppskattning. Kanske något att tänka på inför nästa upplaga
av mässan DEMCON, den 6-7 september?

Håltagningsspecialen 2010
Varje år brukar Professionell Demolering publicera temaartikeln
“Håltagningsspecialen”. I år har detta tema kommit lite i
kläm med anledning av att förra numret av tidningen också
var mässnummer för DEMCON-mässan. Därför publicerar vi
i detta nummer en förkortad version av Håltagningsspecialen
där vi redogör för hur 2009 tog sig ut omsättningsmässigt för

marknaden och hur entreprenörerna bedömer 2009. När vi gick
ut med vår årliga förfrågan var de flesta ganska förtegna och
många svar uteblev vilket kanske tyder på att marknaden ännu
inte återhämtat sig. De som svarat kanske därmed inte riktigt
representerar hela marknaden men ger ändå en fingervisning
över hur läget är.

Ner med en halv miljard
Men hur ser omsättningssiffrorna ut.Vi kan börja med att HiB har
drygt 100 medlemmar. Vi har sammanställt omsättningssiffrorna
för dessa medlemmar både för åren 2008 och 2009. I siffrorna
inkluderas dock inte NCC och Skanskas håltagningsverksamhet
då vi inte haft tillgång till dessa siffror. Under 2008, som på det
stora hela var ett mycket bra år även om marknaden började
vika i utgången av året, hamnade omsättningstalen bland
medlemmarna på totalt 2,32 miljarder kronor. Man sysselsatte
1258 personer inom de drygt 100 medlemsföretagen.
Men sedan hände något. 2009 började mycket trögt och
trögheten ville egentligen inte släppa förrän i mitten av 2010.
Omsättningen för medlemsföretagen sjönk med drygt en halv
miljard ner till 1,7 miljarder kronor för 2009. Men anställningstalen sjönk inte i samma takt, under 2009 hade 1197 personer
sysselsatts. Detta bör betecknas som en positiv utvecklingen att
anställningstalen ändå hölls på en ganska hyfsad nivå trots en
av de värsta kriser på länge. En orsak är troligen att branschen
hade flera goda år bakom sig och att det trots allt fanns medel
i bolagen att behålla sina anställda.
Men trots att intäkterna sjönk med ganska stora siffror
så har håltagningsbranschen klarat sig bättre än många andra
branscher. Bedömningen är också att återhämtning har skett
snabbare än bland genomsnittet.
Omsättningsnivåerna mellan de olika medlemmarna in
HiB varierar en hel del och spänner från enmansbolag med en
omsättning på några hundra tusen kronor upp till dryga 100
miljoner. De entreprenörer som omsätter omkring 100 miljoner
arbetar dock inte bara med håltagning utan sysslar med annan
verksamhet som rivning och traditionella byggarbeten.
De största renodlade håltagningsentreprenörerna landar
på en omsättning på omkring 45 Mkr. Omsättningsgenomsnittet
för 2009 ligger på knappt 17 Mkr.
Men de 100 medlemmarna i HiB är långt ifrån alla
håltagare i landet. Det finns ytterligare ett ganska stort antal
som i olika utsträckning erbjuder håltagningstjänster. Vi brukar
bedöma denna siffra till ytterligare 250 företag. En del av dessa
utför håltagning i stor utsträckning, andra något mindre eller
i liten skala. Omsättningssiffran för 2009 torde hamna mellan
600 till 800 Mkr. Utöver dessa företag finns en stor grupp av
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entreprenörer som då och då utför håltagningstjänster. det
kan röra sig om så många som 1000 entreprenörer. Värdet
av den svenska betonghåltagningsbranschen inräknat HiBanslutna entreprenörer och de ytterligare 250 företagen vi
nämnt om under 2009 borde ligga någonstans mellan 2,3 till
2,5 miljarder kronor.

Hyfsat snabb återhämtning
Men hur ser det ut för 2010? Många av de entreprenörer som
tidnigen talat med anser att 2009 var det sämsta året på väldigt
länge. En del säger t o m att det var det sämsta i företagets
historia. En sådan djupdykning vänder inte bara för att det blir
nytt år vilket inneburit att 2010 startade ganska svagt för många
entreprenörer. De som klarat sig bäst är de som haft stora och
längre projekt som löpt på. Men många säger att vid halvårsskiftet i år hände något. Projekt som lades på is i slutet av 2008
eller 2009 återupptogs samt att nyprojekteringen ökade. Denna
vändning accelererade under hösten och ledde fram till att tredje
kvartalet blev mycket bra för hela den svenska ekonomin med en
tillväxt på 6,9 procent. Fjärde kvartalet har fortsatt i samma takt
och Sveriges snabba återhämtning och tillväxt förvånar många
andra länder i Europa. Med denna utveckling kan vi nog våga
oss på att hävda att håltagningsbranschen kommer at ha en
tillväxttakt väl i paritet med landet i övrigt, kanske lite till, mellan
8 till 10%. Så de flesta kan nog vara ganska hoppfulla inför det
kommande året men fortsatt kommer prissättningen bli tuff och
det är kompetens, effektivitet, rätt maskin- och verktygsval m m
som kommer att vara avgörande för att ta hem jobben.
Den senaste lågkonjunkturen kom som en tjuv om natten
men bleknade förhållandevis snabbt. Effekterna finns kvar men
vi är på mycket god väg in i en högkonjunktur igen trots att vår
omvärld inte riktigt hängt med. Men vad har vi lärt oss? Jo, i
dessa tider då den globala ekonomin är mycket mer påtaglig
och påverkar vår svenska ekonomin mycket snabbare än tidigare
kan allt förändras på ett ögonblick. Som företagare måste vi lära
oss att anpassa vår verksamhet efter detta. Att vara rustade för
förändring. Idag är det inte bara storföretagen som tar smällarna
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i ett tidigt stadie utan även de små bolagen.

Några röster från branschen
Men vad säger håltagarna själva? Här följer tre röster från
branschen: Hans Pettersson på Betongborrargruppen, Lars
Wassberg på PP Såg & Borr och Jonas Nors på Wetterstadens
Betongborrning.
Betongborrargruppen består Betongborrarn i Sollentuna
AB och Betongborrarn i Mälardalen AB samt BBS Riv- & Sanering
AB. Huvudkontoret för gruppen ligger i Järfälla.
Verksamheten startade 1997 och betonghåltagningsverksamheten ägs av Maria och Anders Jäderholm samt Hans
Pettersson. Företaget utför all förekommande betonghåltagning
och vaijersågning.

Betongborrarn i Sollentuna AB
Betongborrarn i Sollentuna AB sysselsätter 45 personer och
Betongborrarn i Mälardalen AB ytterligare 28 personer. Lägger
man sedan till rivningsverksamheten i BBS Riv- & Sanering
AB tillkommer ytterligare 32 personer. På bara några år har
verksamheten inom gruppen växt kraftfullt och placerat gruppen bland de absolut största håltagarna i landet. Betongborrarn i Sollentuna AB uppskattar omsättningen för det brutna
bokföringsåret 2009/2010 till ca 43,5 Mkr och samma nivå
för påföljande år. Betongborrarn i Mälardalen landade på 22
Mkr för 2009. De både bolagen tillsammans inom Betongborrargruppen är störst i landet. Andra stora enskilda håltagare i
landet är Arnesson i Kil som omsatte 41 Mkr i 2009, Håltagarna
Borrteknik som omsatte 45 Mkr. PP Såg & Borr omsatte 46 Mkr.
De två sistnämnda äger tillsammans Uppsala Betonghål som
omsatte 31 Mkr 2009.
Betonborrarns utrustningspark kommer i huvudsak från
Pentruder, Husqvarna och Hilti med flera. Maskinparken förnyas
hela tiden.
Aktuella jobb för tillfället är grundförstärkningsarbeten vid
Stockholm Centralstation. Ytterligare grundförstärkningsarbeten
är inplanerade för bl a Lemminkäinen.

Hans Pettersson berättar att orderingången upplevs som
god om dock något ojämn. Men förutsättningarna för det
närmaste året bedöms som mycket goda.
Bolaget är medlemmar i HiB och Sveriges Byggindustrier
samt kvalitetcertifierade enligt Bf9k.

www.betongborrarn.se

PP Såg & Borr i Gävle AB
Detta att jämföra omsättning kanske inte har ett så stort värde
i sig. Men om man räknar den enskilda omsättningen för ett
bolag så var PP Såg & Borr i Gävle AB den största håltagaren
i landet 2009 med 46 Mkr i omsättning. En knapp miljon
större än tvåan Håltagarna Borrteknik som landade på drygt
45 Mkr. PP Såg & Borr räknar för 2010 att stärka sin ställning
ytterligare och nå drygt 50 Mkr i omsättning. Bolaget sysselsatte
40 personer under 2009 och under innevarande år har man
nyanställt fem personer.
PP Såg & Borr AB grundades 1983 av Pelle Palmqvist och
huvudkontoret har sedan starten legat i Gävle. Företaget har
filialer i Bollnäs och Falun och äger tillsammans med stockholmsföretaget Håltagarna Borrteknik Uppsala Betonghål AB.
Verksamheten omfattar i huvudsak rivnings- och håltagningsverksamhet samt golvslipning. Dessutom bedrivs
återvinningsverksamhet i koncernbolag. Företagets huvudsakliga geografiskt verksamhetsområde är Gävleborgs Län
och Dalarna men specialuppdrag utförs över hela Sverige och
även i utlandet.
Maskinparken består av ett antal rivningsrobotar från
Brokk och Husqvarna, samtliga utrustade med betongsaxar och
bilningshammare. Man har ett antal lastmaskiner typ Volvo L60
- L50, ett antal BobCat S220, 463 m fl. Kompaktlastare av typen
Hinova, Skidsters, Bobcat MT50 m fl. Man har ett brett sortiment
av sågutrustningar för wire-, vägg- och golvsågning samt en stor
mängd borrutrustningar. Man jobbar även med spräckutrustning
typ Buster. Vidare har man en lastbil med växelflak. Grävmaskiner, kross- och sorteringsverk i koncernbolag.
Personalen har genomgått kvalitets- och miljöutbildning.
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Flertalet av dom som arbetar med håltagning har dessutom
genomgått specialanpassad yrkesutbildning och innehar
yrkesbevis. Företaget har en KMA-system baserad på Bf9Koch
en fastställd målsättning för fortsatt utveckling. Företaget är Certifierat via Sellihca viket innebär ett godkännande att arbeten
får utföras åt kärnkraftsindustrin och alla eldistributörer.
Lars Wassberg på PP Såg & Borr upplever att konjunkturen i branschen helt följer utvecklingen inom byggnadsoch industrisektorn.
“Sysselsättningsläget har hittills i år varit mycket bra.
Tyvärr är branschen mycket konjunkturkänslig varför snabba
omkastningar måste bevakas. Utöver den årliga säsongsnedgången har vi i år även en viss oro inför kommande
vår då utbuden inom byggsektorn verkar begränsade”,
säger Lars.
Men trots dessa orosmoment ser PP Såg & Borr
positivt på framtiden i ett längre perspektiv och tror på sin
verksamhetsidé.
“Jag är övertygad om att vi med ett utvecklat miljötänkande och med fortsatta kontinuerliga investering i modern
utrustning samt att med välutbildad och ansvarskännande
personal skall kunna nå ytterligare framsteg i den verksamhet
som är vår huvudnäring”, säger Lars.
Som vi berättat äger PP Såg & Borr och Håltagarna
Borrteknik, sedan i augusti 2006, gemensamt Uppsala
Betonghål AB som haft en positiv utveckling och bidragit
till synergieffekter i båda företagen.
“Denna investering kan ses som en del av den framtidstro vi inom PP Såg & Borr har på rivnings- och håltagningsbranschen”, tillägger Lars.
PP Såg & Borr är medlem i Sveriges Byggindustrier
samt branschföreningarna Håltagnings- respektive Riv- och
Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. PP
Såg & Borr är certifierad hos Sellihca och certifiering enligt
Bf9K pågår och väntas vara klar till årsskiftet.

www.ppsagoborr.se

Wetterstadens Betongborrning AB
I Jönköping återfinner vi håltagningsentreprenören Wetterstadens Betongborrning AB. Ett relativt ungt och expansivt
företag som startades 1997. Bolaget ägs och drivs fortsatt
av grundarna Jonas Nors, Kenneth Almquist, Bernt West
och Bengt Vandren.
Wetterstadens utför all slags håltagning och rivning
inom byggnad, schaktning med rivningsrobotar, viss golvslipning och handrivning.
Man har brutet räkenskapsår (augusti) och omsättnin-

gen för 2008/2009 hamnade på 10,7 Mkr och för 2009/2010
sjönk resultatet marginellt till 10,6 Mkr. Antalet anställda
ligger på 11 personer.
Företaget jobbar en hel del med robotrivningar och
sortimentet består av flera rivningsrobotar från Brokk och av
märket DMX. Man har också ett komplett sortiment av maskiner och utrustningar för vägg-, golv- och vajersågning samt
ett stort antal borrutrustningar. Nyligen investerade man i en
ny Brokk 50, en ny Mitsubishi L200, diverse ny utrustning från
Pullman Ermator, drillguide, nya borrmaskiner m m.
Aktuella projekt är bland annat arbete med stambyten
och värmekonvertering i stadsdelen Råslätt. Detta är ett
stort projekt som pågått i tre till fyra år. I Jönköpings Östra
Centrum har man under det senaste halvåret utfört en hel
del håltagningsarbeten som omfattat upptagningar för rulltrappor, hissar m m. Utöver detta har man haft en lång rad
av mindre och medelstora projekt.
Framförhållningen är dock ganska kort men Jonas
Nors känner ingen oro utan tror at det kommer att finnas
tillräckligt med jobb.
Vad gäller konjunkturerna så har Jonas Nors inte så
mycket positivt att komma med för det första halvåret från
september 2009 till februari 2010.
“Den här perioden var riktigt dålig. Det absolut sämsta
vi upplevt sen vi startade vårt företag. Men sedan vände det
i samband med det otroliga snöfallet och vi fick skicka ut
alla lediga gubbar på snöskottning. Det blev vändningen
och sedan dess har vi haft mer än fullt för våra gubbar. Vi
har haft minst tre till fem man inlånat hela tiden sen dess
och fram tills nu”, säger Jonas.
Vad gäller framtiden så tror Jonas att det kommer
att finnas en bra tillströmning på nya jobb i den region de
jobbar, d v s Jönköping med omnejd. Men han tillägger att
vinterhalvåret är alltid osäker.
“Min uppfattning är att det finns lite för många aktörer
om marknaden viker. Men så länge det snurrar så finns det
nog jobb åt alla”, säger Jonas.
Han berättar att det finns sju till åtta företag som jobbar
med håltagning i Jönköpingsregionen. Allt ifrån enmansbolag
och uppåt. Totalt rör det sig kanske om 40 till 50 personer
som jobbar renodlat med håltagning. I lågkonjunktur kan
det bli ganska trångt om jobben.
Wetterstadens Betongborrning är medlemmar i Sveriges
Byggindustrier och Håltagningsentreprenörerna. Man har
genomgått utbildning i verksamhetsstyrning upplagd enligt
ledningssystemet Povel.

Wetterstadens kontor i Jönköping. Nedan några
bilder på välutrustade servicebilar.

www.wbborr.se

Nedan Jonas Nors i full färd med offertarbetet och
ordning och reda även på kontoret.
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HÅLTAGNING
RIVNING
SANERING
Stockholm:
Uppsala:
Mälardalen:

Tel: 08-35 76 86
Tel: 08-28 32 50
Tel: 018-12 06 08
Tel: 0227-145 15

www.betongborrargruppen.se

Det våras för veteranerna
I alla typer av branscher finns det alltid
någon eller några som
gått före, så att säga
plöjt fåran och som oftast gjort det enklare
för andra att komma
efter och lyfta och
utveckla branschen
ytterligare. Listan på
dessa kämpar kan
göras lång och består
av både entreprenörer
och leverantörer

Kjell Larsson är ett bekant namn för
alla som jobbat i branschen ett tag.

Både inom den svenska håltagnings- och rivningsbranschen finns det
många föregångare som vi har mycket att tacka för. Det är viktigt att
tänka på i synnerhet om man är en ny aktör. Vi lär av varandra och
bildar vår framtid med kunskap från historien. Nu kanske vi inte ska
bli allt för sentimentala men mässan DEMCON i september besöktes
av många veteraner som gjort en stor insats för den svenska rivningsoch håltagningsbranschen.

För branschen betydelsefulla personer
En av dessa som vi särskilt vill lyfta fram är Kjell Larsson. Kjell Larsson
har varit och är fortfarande en enorm naturkraft som betytt väldigt
mycket för både rivning och håltagning i Sverige. Han var med vid
bildandet av både HiB och Riv- & Saneringsentreprenörerna och lade
ner ett stort engagemang när återvinning av rivningsrester började
bli på tapeten i slutet av 1980-talet och under 1990-talet. Kjell har
också under många år varit betydelsefull för tidningen Professionell
Demolering. Han var tidningens första
krönikör i ämnena rivning och återvinning och har bidragit med sina ledare
under många år. Kjell besökte mässan
i september och PD fick möjlighet att
byta några ord med honom. Han deltog
också vid galamiddagen som arrangerades på kvällen den första mässdagen.
Som branschtidning vill vi passa på att
än en gång tack Kjell för hans insatser
inom de svenska håltagnings-, rivningsoch återvinningsbranscherna.
På middagen fanns också ett annat
gäng av veteraner som på sitt sätt bidragit
mycket för framförallt håltagningsbranschens
utveckling. Merparten av dom var med från
allra första början då betonghåltagning var
i sin linda och spelade också en viktig roll i
bl a bildandet av HiB. Nu har dessa kämpar
bildat en veteranklubb, vilket vi berättat
om tidigare i tidningen. Man kallar sig
kort och gott “Veteranerna”. Merparten
av medlemmarna besökte DEMCONmässan och på galamiddagen samlades
man vid ett gemensamt bord.
Från att bara vara en vild idé för några år sedan har man nu

Utrustning på
Gran Canaria
till salu!

En Brokk, Ringkap, borrmaskiner mm
till salu. Troligen enda brokken på Gran
Canaria. Svensk kontaktperson finns
på plats.
Uppercut Balkongsågning AB
Lenskogen Uddarna • 665 93 Kil
info@uppercutbalkong.se
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eller högstbjudande
För mer info ring Kjell Andersson
Mobil: 070-518 00 00

startat upp en riktig klubbverksamhet med regelbundna möte. Under
hösten genomförde man en studieresa som gick till Riga i Lettland.
Jan Lemos rapportera här nedan om vad
som hände på resan.

Veteranernas
årsmöte i Riga
“Vårt årsmöte ägde rum i Riga, en mycket
vacker stad som innehöll många vackra
och nyrenoverande hus i jugendstil.
Tyvärr var dock vissa stadsdelar i fritt
förfall. Gruppen som besökte blev guidade genom de gamla stadsdelarna och
besöket var mycket uppskattat”, berättar
Janne Lemos.
Gruppen fick också en hel del information
om landets historia och den rådande
ekonomiska situationen. Ekonomin var
ett intressant ämne med tanke på att
svenska banker har lånat Lettland en
massa pengar (enligt uppgift 550 miljarder
svenska kronor) som Lettland har svårt att
betala tillbaka och som var en orsak till att
Sverige hamnade i en bankkris.
Som vi berättat om tidigare är Veteranerna en fristående klubb för personer som
är eller har varit verksamma i håltagnings- och
rivningsbranschen länge. Klubben är öppen
för håltagare, rivare samt leverantörer till branschen. Man behöver
nödvändigtvis inte ha drivit ett företag, räcker att man har en
anknytning via förening eller organisation eller liknande.
“Veteranernas viktigaste mål är att verka som ett socialt nätverk, där vi ska ha roligt tillsammans och där också personer som
avslutat sin aktiva karriär, fortsättningsvis kan ha kontakt med de
som är mitt uppe i karriären. Fördelningen är cirka 60/40 mellan
aktiva och icke aktiva. Vi startade 2009 med 4 medlemmar och har
idag växt till 28 st.”, säger Janne.
På mötet i Riga diskuterade man att starta en hemsida eller
blogg för verksamheten. Man diskuterade tänkbara resmål för
föreningen, mässbesök, nya medlemmar och andra aktiviteter.
Viktigaste dagen för föreningen på året är årsmötet som alltid är
förlagt till andra helgen i november. 2011 kommer mötet att hållas
i Skåne där man bland annat bestämt att man ska äta gås.
Sekreterare för föreningen är Jan Lemos
och den som vill veta
mer om klubben eller bli
medlem är välkommen
att kontakta Jan Lemos
på mobil 070-491 65
17 eller på e-post veteranerna@live.se.

Några av årets nyheter från Tyrolit
Tyrolit nya väggsågklingor snabbare,
starkare och mer ekonomiska
Med de nya väggsågklingorna i serien Premium***
har den österrikiska slipspecialisten än en gång
tagit fram ett verktyg för generell användning med
optimala prestanda. Användaren kan utföra jobbet
snabbare, hålla på längre och avverka mer med
bättre kostnadseffektivitet.
Prestandan hos den
nya generationen av
väggsågklingor bygger
på TGD®-teknologin,
som utvecklats av Tyrolit. Den optimerade
storleksfördelningen av diamantkornen, och fastsvetsningen
med laser på de ultraexakta klingorna ger möjlighet
till långvarig maximal avverkning vid optimalt varvtal.
Användaren kan förkorta tiden per uppgift och
minska belastningen på maskinen, arbetet kan
göras mer ekonomiskt. Den höga livslängden och
mångsidigheten gör de nya klingorna ännu mer
kostnadseffektiva.
Bearbetning av betong med mycket armering
under svåra förhållanden blir lätt med detta verktyg.
Väggsågklingorna i serien Premium*** fungerar allra
bäst i kombination med Tyrolits maskiner. Då uppnås
en nästan perfekt samverkan mellan användare,
maskin och verktyg.
Den österrikiska slipningsspecialisten har
utvecklat de nya väggsågklingorna under intensiv
intern och extern provning. De har anpassats perfekt
till de utmaningar som möter användaren vid sågning och borrning i betong. Fortsatta fältförsök har
bekräftat deras mångsidighet och användbarhet för
specialändamål. Denna breda användning minskar
lagerhållningskostnaderna för kunden, och det förenklade valet av enskilda verktyg erbjuder en lösning
för varje utmaning. Användaren kan välja mellan
klingtyperna WSL***, WSM*** och WSH*** med
olika specifikationer beroende bl.a. på materialets
hårdhet. Väggsågklingorna i serien Premium***
lagerhålls i standarddiametrar från 450 till 1200 mm
för direkt leverans. Specialversioner kan naturligtvis
tillverkas på beställning för kundens speciella ändamål, med hjälp av Tyrolits erfarna tekniker.

Tyrolits nya
vajersågar
Tyrolits nya vajersågar lämpar sig för alla uppgifter på

byggplatsen. De finns med elektrisk och hydraulisk
drivning (WCE14*** respektive WCH14***). De erbjuder mycket hög flexibilitet i fråga om såguppgifter
och placering av maskinen. Såghöjden
kan vara nästan obegränsad.
Det extra stora vajermagasinet
(14,2 m total vajerlängd) och den
extrema slaglängden ger maskinen
ett mycket brett användningsområde.
Konstruktioner på upp till 11 m höjd
kan sågas, med bara 3,2 m vajer
kvar i vajermagasinet. De nya vajersågarna används därför till uppgifter som kräver höga prestanda
i kombination med flexibilitet.
De olika komponenterna har
mycket låg vikt. Den tyngsta
enskilda delen väger bara 20 kg. Sammantaget får
man höga prestanda i små utrymmen tack vare den
kompakta och flexibla konstruktionen.
Det förenklade och självklara vajermagasinet
gör att vajern inte behöver träs om. Placera bara
vajerpaket i maskinen och spara värdefull tid. Inga
tryckrullar behövs tack vare den innovativa tekniken
med fjäderbelastning, som ger exakt matning under
drift. Omställningen från borrigg till vajersåg har förenklats radikalt, med en åtföljande ordentlig höjning
av säkerhetsnivån. Dessa vajersågar kan användas
på borriggarna HCCB-7 och DRA500***, och kan
mycket lätt konverteras till en kärnborrmaskin.
Efter omfattande fältförsök som gav goda
resultat, särskilt på den schweiziska marknaden,
har nu Tyrolits WCE14*** och WCH14*** nått ut på
världsmarknaden. Fältförsöken fokuserade på drift
under extrema förhållanden, med stor vikt lagd på
prestanda och tillförlitlighet.

Ny dimension
vajer för betong
Många konstruktioner som en gång var viktiga och
värdefulla ska så småningom rivas. Byggnader,
broar, till och med dammar och kraftverk ska
rivas när de tjänat ut. De ska tas om hand på ett
säkert och effektivt sätt. De ställen där riktigt tjock
betong ska delas är platser där diamantvajer och

Tyrolits vajersågar kommer riktigt till sin rätt. Tyrolit
presenterade i år diamantvajern DWM***-C, ett
innovativt specialverktyg för betongsågning, med
ökad prestanda, högre kvalitet och bättre
säkerhet.
Det nya med diamantvajern Premium***
är den optimerade strukturen och användningen av en nyutvecklad diamantkornsteknik.
Fler diamantkorn har applicerats per meter
vajer. Den innovativa konstruktionen och det
ökade antalet diamantkorn ökar skärförmågan, livslängden och säkerheten hos denna
nya diamantvajer för betongsågning.
De optimerade egenskaperna hos
DWM***-C gör denna vajer mer kostnadseffektiv med lägre kostnader för verktyg, maskin
och underhåll, samtidigt som säkerheten för
användaren har förbättrats. Till användningsområdena för den nya vajern hör upptagning av hål i eller
rivning av byggnader, broar, dammar och kraftverk.
Specialiserade företag för borrning, sågning och
rivning kan nu välja diamantvajer av olika storlek
och typ, skräddarsydda för den aktuella uppgiften,
för montering i tillhörande vajersåg av typen Tyrolit.
De nya diamantvajerarna utökar Tyrolits produktsortiment och ger kunderna maximal prestanda för ett
ännu bredare användningsområde.
Den nya diamantvajern DWM**-C har haft stor
framgång runt om i världen sedan våren 2009. Den
användes till exempel med utmärkt resultat i försök
att demontera en kärnkraftsreaktor som aldrig tagits
i bruk, i Belene, Bulgarien. Hela kraftverket revs med
hjälp av vajersågar från Tyrolit. Upp till 3 meter tjock
betong med cirka 2 cm armering av stål på båda
sidor sågades upp för vidare hantering. De nya
produktegenskaperna och den förbättrade skärförmågan kommer verkligen till sin rätt vid bearbetning
av kraftigt armerad betong. Produkterna kan även
användas för tunnväggiga stålkonstruktioner, och
en specialvariant, DWM***-S har utvecklats för att
skära stål och metall.

Nya golvsågklingor
från Tyrolit
Tyrolit har under året också presenterat en ny
generation diamantklingor för sågning av härdad
betong och asfalt. Innovativ teknologi och en ny
struktur på diamantsegmenten gör att Tyrolit kan
erbjuda en ny prestandadimension.
Till egenskaperna hos Tyrolit FS***-C och
FS***-A hör extrem skärhastighet och ökad livslängd. Möjligheten att utföra arbeten snabbt har gynnsam effekt på kostnaderna för både maskiner och

arbetskraft. Tyrolit har
alltid strävat efter
att ligga i världstoppen när det
gäller kvalitet,
och utvecklar
fortlöpande sina
produkter. Ett
resultat av detta
utvecklingsarbete
är TDG® (Tyrolit Grain
Distribution), en teknologi som
tillämpas i klingorna FS***-C.
TGD®-teknologin
ger uthållig hög
skärhastighet
tack vare optimal kornfördelning
inom varje
segment. I
kombination
med optimal
formgivning av
stålkärnan uppnås
samtidigt lång livslängd och
låga verktygskostnader. Diamantsegmentens
uppbyggnad och kornfördelning gör att klingorna
arbetar mycket mjukt, vilket skonar både användaren och maskinen.
De praktiska aspekterna på dessa högpresterande verktyg ligger i förgrunden vid varje
presentation av golvsågsklingorna FS***-C och
FS***-A. Tyrolits kunder har möjlighet att genom
praktisk provning få egen erfarenhet av de
förbättrade egenskaperna, det mjuka skärarbetet
och den höga kostnadseffektiviteten hos denna
avancerade produkt.
Sågklingorna passar till golvsågar i alla prestandaklasser. Det nuvarande sortimentet täcker
klingdiametrar mellan 350 och 1200 mm. Olika
modeller har skräddarsytts för olika maskineffekter
och typer av betong. Egenskaperna hos våra
diamantsågblad har optimerats för funktion och
användbarhet, för att dels skydda användare och
maskiner, dels minska kostnaderna. Säkerheten är
alltid högt prioriterad hos Tyrolits produkter. Exakt
lasersvetsning av diamantsegmenten garanterar
maximal produktsäkerhet och minskar skaderiskerna. Golvsågar används mest av företag som
utför borrning och sågning inom bygg- och anläggningsbranscherna.

www.tyrolit.se
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Rivning i Sv
Den svenska rivningsbranschen har lyckats övervintra
de senaste två kärva åren. Men inte alla utan några har
sopats av banan vilket bland annat kan bero på den
allmänt fattiga orderingången och de kraftigt fallande
priserna på de jobb som finns kvar.

Ingen fast prisbild
Någon riktigt homogen prisbild finns fortfarande inte i
branschen och om det tidigare gjordes försök att skapa
detta har detta arbete gått om intet till viss del. Som spelare i rivningsbranschen gäller det att vara uppfinningsrik,
komma på nya lösningar innan någon annan
gör det men ändå följa spelets regler. Och inte minst klara av att leva
upp till de kvalitetskrav som ställs.
En annan sak är att bygga upp en
specialkompetens som inte konkurrenterna kan erbjuda och hitta just
de jobb som kräver denna specialkompetens. Då behöver man
i regel inte priskriga i samma
utsträckning heller.

Få vill
dela med sig

Ett nytt år har gått för den
svenska rivningsbranschen
och 2010 får räknas som en
markant skillnad i jämförelse
med 2009. Många rivningsentreprenörer i landet hävdar att
det sedan halvårsskiftet skett
en markant förbättring vad
gäller orderingång. Dock är
många förtegna och håller inne
informationen om vad man
sysslar med rädsla för konkurrens. Svenska rivningsentreprenörer börjar bli som utländska. Borta är generellt öppenheten och välviljan att berätta
om sina rivningsuppdrag.
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Inför sammanställningen
av det årliga temat i PD där vi
presenterar några av den svenska
rivningsbranschens aktörer har vi i
vanlig ordning kontaktat samtliga
medlemmar i branschföreningen
Riv- & Saneringsentreprenörer som
ingår i Sveriges Byggindustrier. Och i
vanlig ordning är det bara en bråkdel
som besvarar våra frågeställningar.
Vi rikta ett stort tack till dessa företag
som varit behjälpliga med att ge en bild
av Sveriges rivningsindustri.
Orsakerna till att
en del väljer att
inte svara kan vara
många. Kanske man
anser att tidningen
inte är ett tillräckligt
vederhäftigt organ.
Eller så har svenska
rivningsentreprenörer fått en mera
kontinental attityd att inte berätta vad man
jobbar med
för att minska risken för
konkurrens.
En annan
helt godkänd
orsak kan
vara att
man helt

enkelt inte har tid nu när det börjar blåsa medvind i
branschen.

20-procentig minskning 2008 - 2009
Som vanligt ska vi nu försöka oss på konststycket att
sätta ett värde på den svenska demoleringsbranschen.
I svåra tider som de vi upplevt försvinner många av
jobben eller läggs på is, priserna går ner men antalet
rivningsaktörer ökar. Detta hänger ihop med att även
bygg- och anläggningsjobben minskar och då söker sig
många maskinentreprenörer till rivningsbranschen. Detta
gör det svårare att uppskatta ett marknadsvärde.
Om man söker på ordet rivning på hitta.se får man
567 träffar. Förra året var antalet 604. Knappt en tredjedel
av dessa företag arbetar renodlat med rivning. Sveriges
branschförening för professionella rivnings- och saneringsentreprenörer har 42 medlemmar idag, en ökning
med tre sedan förra året. Utöver dessa finns kanske
ytterligare ett 25-tal renodlade rivningsentreprenörer
samt ytterligare ett 40-tal maskin- och anläggningsentreprenörer där rivning är en betydande del av verksamheten. Om man dessutom räknar in alla de som arbetar
med lätt- och medeltung rivning, företrädesvis med
fjärrstyrda rivningsrobotar, kan man plussa på ytterligare
ett 60-tal entreprenörer, många av dessa arbetar med
betonghåltagning också. I runda slängar finns knappt
170 entreprenörer där rivning är helt eller till stor del
den verksamhet som företaget arbetar med.
De entreprenörer som är medlemmar i Riv- &
Saneringsentreprenörerna samt en handfull ytterligare
professionella rivare som är med i andra branschföreningar omsatte under 2009 1.69 miljarder svenska
kronor vilket är en minskning med nästan 20 procent
från 2008 års siffror som låg på 2.05 miljarder. Övriga
25 rivningsföretag som inte är med i branschföreningen
torde omsätta minst en halv miljard i normalfallet. Om
man räknar med samma bortfall där hamnar vi på 400
Mkr. De 40 maskin- och anläggningsföretagen där rivning
är en viktig del i verksamheten kanske omsätter ytterligare
400 miljoner kronor som rör rivningsarbeten minus 20
procent vilket blir 320 Mkr. Om vi sedan gör en uppskattning över hur mycket de 60 betonghåltagarna omsätter
i rivningsarbeten per år måste man uppskatta ett snitt.
Det finns håltagare som omsätter allt från 5 miljoner upp
till 60 miljoner och för många är rivningsarbetena en förhållandevis stor andel. Om vi uppskattar rivningsdelens
värde till 600 miljoner kronor i normalfallet minus samma
sänkning på 20 procent kommer vi ner till 480 Mkr. Det
totala rivningsvärdet av de 170 företag som vi utgått
från skulle då hamna på cirka 2,9 miljarder kronor för
2009. I 2009 års temaartikel gjorde vi ett ganska markant
räknefel och tappade bort 600 Mkr av omsättningen av
medlemmarna i Riv- & Saneringsentreprenörerna. Med
detta tillrättat skulle rivningsbranschens värde under
2008 ha varit dryga 3,5 miljarder kronor, således minskade marknaden med hela 600 Mkr från 2008 till 2009.
Allt tyder dock på att marknaden återhämtat sig under
2010 och i synnerhet under de senaste sex månaderna.
Men det lär dröja till minst utgången av 2011 till tappet
återtagits helt och hållet.

verige 2010

Kuusakoski in på arenan
På det stora hela har det skett en del omflyttningar och
förändringar i gruppen som erbjuder rivningstjänster under
landets krisår. En del aktörer har försvunnit från marknaden
men de professionella rivningsentreprenörerna är i princip de
samma. Däremot har en del sammanslagningar genomfört
för att möta framtidens utmaningar. En sammanslagning som
vi berättat om tidigare är den mellan Lodab och Segerström
som tillsammans bildade DemCom. Nu bildas ytterligare en
stor rivnings-, håltagnings- och återvinningsgrupp genom att
företaget Kuusakoski Sverige AB gått in som majoritetsägare
i B.R.A.-gruppen.

Kuusakoskis nya strategi
B.R.A. står för bolagen Borrkompaniet, RÅD i Sverige AB
och ABVAC. Kuusakoski är idag majoritetsägare av dessa
bolag som Niclas Johansson varit verksam i sedan långt
tillbaka. Niclas berättar, när PD träffar honom på kontoret i
Västberga, att det är mycket i görningen just nu. Han leder
fortsatt verksamheten inom B.R.A.-bolagen och kommer så
att göra i minst två år till. Verksamheten skall anpassas till
rutinerna inom Kuusakoski och Niclas rapporterar direkt till
det svenska bolagets vd Ingrid Näsström.
Att satsa på rivning ingår i Kuusakoskis nya strategi vilket föranlett att man innan förvärvet av B.R.A. även förvärvat
rivningsentreprenören Rivtjänst i Norr AB i Skelleftehamn.
Som höra på namnet är Kuusakoski ett finskt och moderbolaget har under de senaste åren satsat starkt på rivning och
betonghåltagning även i hemlandet Finland. Dessa näringar
har blivit ett viktigt komplement till huvudnäringen som
är återvinning. Bara i Sverige har Kuusakoski inte mindre
än 18 egna återvinningsdepåer och antalet växer snabbt.
Kuusakoski koncentrerar inte bara sin verksamhet till Norden.
Man har förutom bolagen i Finland och Sverige ytterligare
ett antal egna bolag i många länder.
“Det känns oerhört spännande och stimulerande
att arbeta inom en så expansiv industriorganisation som
Kuusakoski. Målmedveten satsning med sikte på att bli
störst inom rivning och återvinning passar mig som hand i
hansken”, säger Niclas Johansson.
Som många i den här branschen känner till har Niclas
aldrig varit rädd för att vara kontroversiell och säga sitt
hjärtas mening. Han har en stil som kanske inte alltid förknippas med en rivningsentreprenör. Han kastar sig gärna
in i den allmänna debatten som inte alltid rör frågor inom
byggindustrin, är vaken för nya affärsidéer och inte rädd att
satsa om han ser en affärsmöjlighet oavsett vilken bransch
det gäller. Han är också aktuell i en ny dokumentärserie
som sänds i TV.
Trots att han sedan länge leder en av Sveriges större
rivnings-, håltagnings- och saneringsgrupper håller han som
företagsledare en låg profil och vill inte spela en nyckelroll i
det praktiska löpande arbetet. Detta ansvar har han sett till
att delegera till duktiga medarbetare.
“I den här branschen är det alltför vanligt att företagets
grundare tillika ägare spelar en allt för stor roll i ett företags
olika verksamheter. Det finns stor risk att ett sådant företag

står och faller med ägaren. Så vill inte jag ha det. När man
driver en industrikoncern är det omöjligt att lägga sig i alla
beslut. Man måste ha rätt medarbetare och sedan ge dem
förtroendet att ta egna beslut. Det fungerar väldigt bra inom
B.R.A.-gruppen”, säger Niclas.

senaste tiden som kommer verksamheten både i Norden och
Ryssland till nytta.
“Jag skulle vilja säga att vår maskinpark är outstanding och
vi håller just nu på med att inventera vad vi har i utrustningsväg
i våra bolag”, säger Niclas.

“Nu kan bolaget utvecklas”

Inspirerande framtid

Nu ägs alltså verksamheten av Kuusakoski Sverige AB. Den nya
ägaren är majoritetsägare. De första kontakterna togs redan
för två och ett halvt år sedan men det var diskussionerna det
senaste året som ledde fram till förvärvet.
“Jag tror att en orsak till att man valde at förvärva oss var
att jag inte har så stor framtoning i bolaget. B.R.A. klarar sig
bra med alla sina kompetenta medarbetare även om jag inte
är med och leder det”, säger Niclas.
Men varför valde du att sälja?
“Jag upplevde att jag kommit till det stadiet i företagsgruppens utveckling där jag ensam har svårt att ta det vidare ett
eller flera steg till. Storleksmässigt har jag svårt att gå vidare
på egen hand. Med Kuusakoskis resurser kan bolagen fortsätta
växa och utvecklas”.
För att exemplifiera detta mera konkret säger Niclas är det
lätt att krossa och återvinna betong, tegel och järn och få en
bra avkastning. Men svårare att ta vara på det lätta materialet.
Detta gick på deponi tidigare.
“Att utveckla återvinningsverksamheten till att omfatta
återvinning och förädling av betydligt flera typer av byggnadsmaterial såsom papper, plast m m krävs betydligt mycket mera
kunnande och kapacitet. Min bedömning var att det var för
svårt och riskabelt för oss själva att ta detta steg. Till det behövs
proffs som Kuusakoski”, säger Niclas.
“Med hela Kuusakoskis apparat i ryggen pratar vi inte
längre volymkubik utan nu handlar det istället om kW-timmar”,
tillägger han.
Professionell hantering och återvinning av alla typer
av material från rivningsarbetsplatser kräver en omfattande
organisation. Det krävs först och främst yta, rätt utrustning och
kunnande samt depåer spridda över hela landet. Kuusakoski
är på god väg att bygga upp detta i Sverige och har redan 18
depåer över hela landet.
Det finska moderbolaget har 100 år på nacken. Det är
fortsatt familjeägt. Bara rivningsverksamheten i Finland och
Sverige omsätter omkring 500 Mkr. Niclas bedömer att bolaget
idag är den klart största finsk-svenska aktören inom rivning och
återvinning. Bara med förvärvet av RÅD i Sverige AB tillfördes
en orderstock med ett värde omkring 80 Mkr i nuläget. Lägger
man sedan till Borrkompaniet och ABVAC så blir det avsevärt
mycket mera.
Kuusakoski har idag verksamhet och dotterbolag i 11 länder. Verksamheten är koncentrerad till länderna runt Östersjön
men man finns även i Kina, Taiwan, Storbritannien och USA.
I Sverige har bolagen Rivtjänst och bolagen inom B.R.A.
knutits närmare varandra. Man samarbetar även med Kuusakoski i Finland som kan erbjuda omfattande resurser vid
större rivnings- och återvinningsprojekt. Moderbolaget har
investerat intensivt i ny och modern rivningsutrustning den

Kuusakoski är i grunden ett bolag som arbetar med recycling
och målet är att bli marknadsledare även i Sverige. Stena
Metall har länge varit mycket dominerande men den finska
återvinningskoncernen vinner marknadsandelar.
“Jag känner inte till alla planer men jag tror att Kuusakoski vill göra samma sak som man gjort i Finland att bygga
upp ett stort antal depåer i landet som kan ta hand om och
återvinna det mesta. I Helsingfors har man en fullt utbyggd
ECO-Park. Återvinningskapaciteten kommer successivt att
utvecklas även i Sverige”, säger Niclas.
Tilläggas skall att Kuusakoski för en tid sedan även
förvärvade återvinningsföretaget Swedecraft i Karlstad.
Sweedcraft jobbar med hantering och demontering av utrangerad elkraftteknisk utrustning med olja och PCB, samt
traditionellt järn- och metallskrot.
Niclas Johansson känner sig mycket till freds med att
får vara en del av den expansiva Kuusakoski-organisationen.
Företaget arbetar som ett ungt och pionjärladdat företag
trots att de har en så lång historia bakom sig.
“Jag känner mig mycket inspirerad och kommer at
göra mitt yttersta för att vi ska lyckas med att bygga upp en
kraftfull verksamhet inom både rivning och återvinning. Vi blir
som helhet ett tryggt val för kunden med vår mycket höga
förädlingsgrad där vi kan ta hand om hela återvinningssituationen inräknat kvalificerad rivning, betonghåltagning
och sanering”, avslutar Niclas Johansson.

www.kuusakoski.se

Niclas Johansson, grundare av B.R.A.-gruppen som
numera är en del av Kuusakoski Sverige AB.
4-2010 • Professionell Demolering
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Optimalt rivning

Rivners, en ganska lågmäld
entreprenör men trots det ett
av landets absolut största
rivningsföretag. Nu satsar
man kraftfullt framåt med
nya höjdrivare, nytt saneringsföretag och kraftfull
satsning på transportsidan.
Allt så optimalt som möjligt
för kunderna.

Rivners är ett av Sveriges absolut äldsta rivningsföretag.
Kanske det äldsta nu när Hammars Riv i Göteborg kursat.
Man förknippar stockholmsföretaget framförallt med innerstadsrivningar, utrivningar i trånga gränder och miljöer
i Stockholms tätort och inte minst med de 150 gula containrarna som syns här och var på jobb runt om i Stockholm.
Under den senaste tioårsperiod har företaget gjort en allt
kraftfullare svängning mot lite tyngre rivningar och ofta
på hög höjd.

Höjdrivare med kort rumpa
Metodiskt har man utökat maskinparken med specialutrustade höjdrivare som exempelvis deras nya Komatsu 450

HRD med ett rivningsaggregat på 28 meter. I dagarna är
man dessutom först ut med det som kan betecknas som
den nya modellen för rivningar i tätbebyggda områden.
Det handlar om små och kompakta rivningsmaskiner med
långa rivningsbommar. Grävare med så kallad kort rumpa
har fått ett stort genomslag då de med små yttermått kan
arbeta i trånga utrymmen. Hittills har det främst handlat om
grävuppdrag men nu har alltså Rivners investerat i den första
rivningsutrustade maskinen med kort rumpa.
“Vi brukar kalla den Sveriges minsta höjdrivare”, säger
Kjell Steen delägare av Rivners om företagets nya Hitachi
Zaxis 225 USRLC med ett 17 meters rivningsaggregat.
Maskinen förvärvades genom företaget Andersen Contractor AB och utrustades av engelska rivningspåbyggaren
Kocurek. Kocurek har via Andersen Contractor varit inblandad
i många rivningsmaskiner som arbetar i Sverige.
“Vi har haft behov av en sådan här maskin sedan länge
men vi har tittat på olika alternativ. Hitachin från Andersen
Contractor var hela tiden intressant men det var först på
mässan DEMCON, då vi fick träffa Kocurek, som vi bestämde
oss”, säger Kjelle.
Maskinen väger som standard 25 ton men rivningsutrustad med motvikter, rivningsaggregat m m hamnar
totalvikten på 34 ton.
“Det finns många rivningsjobb i stockholmsområdet
som den här maskinen kommer att passa perfekt på”,
säger Rickard Steen, bror till Kjell och även han delägare
i Rivners.
Maskinerna och verktygen i Rivners flotta kommer från
många olika tillverkare och man är inte rädda för att testa
olika lösningar och ofta helt nya. Något man har gott om

är Brokk-maskiner. Nyligen testade man nya Brokk 160 på
ett rivningsjobb vid Karolinska Sjukhuset.

Gör plats vid Bällsta Bro
PD träffar Rivners på ett objekt som kallas Margaretero och
ligger alldeles intill ena fästet av Bällsta Bro på gränsen
mellan Sundbyberg och Bromma.
“Det är tre större huskroppar som vi håller på att totalriva. Området skall ersättas med nya bostäder, butiker och
kontor. Det är Einar Mattsson som är beställare i samarbete
med Besqab”, berättar Mattias Lindkvist som är platschef
på jobbet.
Byggnaderna består främst av betong och tegel som
kommer att krossas och återvinnas samt användas som
fyllnadsmaterial dels på plats och dels för andra projekt.
Projektet omfattar även ganska mycket sanering. Omkring
3000 kvm saneras på asbest. En hel del gamla golvbeläggningar rivs upp och så har man tagit vara på 600 kvm eternit
som man hittade under en plåtfasad.
“Vi har även sanerat ca 500 rörböjar från asbest och
under den mest intensiva perioden jobbade åtta man bara
med sanering”, säger Håkan Karlsson.
Rivners påbörjade arbetet i slutet av oktober och man
beräknar att vara klara någon gång i februari. I genomsnitt
är man omkring 10 man på jobbet under hela arbetsperioden med toppar runt 20 man. Grovjobbet gör 450:an
från Komatsu med ett rivningsaggregat på 28 meter. Man
använder även en Komatsu 210 bland annat för sortering
samt ett gäng med Bobcats. På 210 sitter en NPK 22 på 2,5
ton och på den mindre maskinen en riv- och sorterskopa
från Trevi Benne. Men den nya kompaktrivare från Hitachi
har gjort ett kanonjobb hittills när man nu satt en ny sax på
2 ton med modellbeteckningen NPK 16. Saxen levererades
samma dag som PD besökte och med lite installationshjälp
från Hydroscand var den i gång med rivningsarbetet inom
någon timme.
Från vänster Rickard Steen, Matthias Lundkvist, Kjell
Steen och Håkan Carlsson i vinterkylan.
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gstänkande

Hydroscand och SEMAB på plats för att installera
nya NPK-saxen på Rivners nya Hitachi.

Äger hellre än att lägga ut
Rivners filosofi som rivningsentreprenör är i motsats till
många andra att erbjuda sina kunder ett brett spektra av
tjänster. Man vill inte ses som ett smalt nischföretag.
“Det är ganska vanligt att entreprenörer gör en liten
del av jobbet själva och sedan läggs resten ut på underentreprenörer. Det är inget fel med det men vi vill inte jobba
så. Vi erbjuder våra kunder bredd och kapacitet inom det
egna bolaget. Personligen vill jag ha fullständig kontroll på
det vi sysslar med och då är i regel enda utvägen att äga den
verksamhet man sysslar med”, säger Kjell Steen.
Ett utomordentligt exempel på detta är företagets breda
maskinpark allt från små kompaktlastare upp till kraftfulla
rivningsanpassade grävare. Man har även egen verkstad,
smed och stora förrådsmöjligheter.
“Transportsidan i vår verksamhet är något som sker helt
och hållet i egen regi. Vi har omkring 150 gula containers
som rullar mellan jobben. Under den senaste tiden har vi ökat
kapaciteten på transporter”, säger Rickard Steen.
“50 av dessa är dessutom nyinköpta och så har vi
investerat i två nya lastväxlarsläp och en ny lastbil”, inflikar
Matthias Lindkvist, som tillägger att man även har en duktig
kvinnlig chaufför i Jenny Östlund.
“Det är ännu inte så vanligt att man ser tjejer i det
yrket”, säger Matthias.
Något som Rickard framhåller är de anställda inom
bolaget och säger att man har en mycket kompetent och
lojal personalstyrka som ser ut att trivas med att jobba
på Rivners.
“Vi är kanske den äldsta rivningsentreprenören i landet
och jag tror att vi även har de anställda med längst anställning inom ett och samma bolag. Många har jobbat både 30
och 40 år och den som jobbat längst, Tevo Laine, har varit
med oss i 42 år. Jag var inte ens född när han anställdes”,
skrattar Rickard.
Idag är Rivners ca 85 anställda och man omsätter
närmare 100 Mkr. Omkring 100-miljonersstrecket har man
legat under ganska lång tid med ett spann på 10 miljoner
upp eller ner. Men med den senaste nyheten att man från

Hitachi Zaxis 225 USRLC, en liten rivare med attityd.

Sveriges minsta höjdrivare hos Rivners.
och med första januari nästa år startar ett separat bolag för
sin saneringsverksamhet räknar man med en viss ökning
i koncernens totala omsättning. Mer information om det
nya bolaget för sanering publiceras i en separat artikel på
nästa sida.
Den senaste tidens kraftfulla investering i en hel del ny
rivningsutrustning med bl a flera höjdrivare kommer med all
säkerhet också att synas på omsättningssiffrorna.
Men som de flesta andra i branschen har inte heller
Rivners gått oberörda genom lågkonjunkturen. Man har
tappat en del affärer p g a att projekt lagts på is eller hård
priskonkurrens.
“Vi har varit med om lågkonjunkturer förr men försöker
ändå hålla en jämn prisbild som är samma oavsett hög- eller lågkonjunktur. Det vinner både vi och våra kunder på i
längden. 2009 var ett lite trögare år och men nu verkar allt
ha kommit igång igen. Som tur är slapp vi säga upp folk”,
avslutar Kjell Sten.

www.rivners.se

Jenny Östlund på Rivners, en av få kvinnliga chaffisar
i rivningsbranschen.

Rivners gula “burkar” ser man lite här och varstans i
Stockholm-området. Idag har företaget 150 stycken.
4-2010 • Professionell Demolering
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Rivners startar nytt
bolag för sanering
Rivningsentreprenören Rivners AB meddelade för
en tid sedan att man från och första januari 2011
sjösätter ett nytt projekt. Då startar man företaget
Rivners Sanering AB under ledning av företags VD
Håkan Karlsson. Men verksamheten har redan
smygstartat. I artikeln på föregående uppslag
berättas kort om ett projekt där det nya bolaget varit
inkopplat även om själva bolaget är aktivt från och
med första januari. Bolaget leds som sagt av Håkan
Karlsson från Nyköping som arbetat med sanering
de senaste 20 åren. Förutom hans ansvar som VD
är han också delägare i det nya bolaget.

Söka externa uppdragsgivare
Arbetsuppgifter kommer att omfatta alla typer av
saneringsarbeten men framförallt asbest, PCB, oljor
och kvicksilver. En viktig uppdragsgivare kommer
naturligtvis moderbolaget Rivners AB att utgöra
men man kommer i lika stor omfattning söka andra

uppdragsgivare. Siktet är att vara rikstäckande i sitt
geografiska arbetsområde.
“Det känns väldigt spännande och samtidigt
tryggt att vi kan vila på de saneringsuppdrag som
redan finns inom Rivners-organisationen. Det ger
oss möjlighet att vara mera utåtriktade och söka
andra uppdrag från externa beställare runt om i
landet. Vår primära marknad kommer dock att
ligga i Storstockholm och Mälardalen”, säger
Håkan Karlsson.
“Sanering börjar att bli en allt mer omfattande
del av verksamheten inom Rivners och det känns
rätt och riktigt att bolagisera detta arbete i ett separat
bolag. Håkan är som klippt och skuren att leda detta
arbete”, säger Kjell Steen vd för Rivners.

Nytt kontor i Länna
Saneringsverksamheten kommer att vara lokaliserad i Länna, d v s på samma ställe som Rivners.

Saneringsuppdragen ökar i omfattning inom Rivners vilket har lett till att man nu
beslutat att bilda ett separat dotterbolag för verksamheten. VD för nya bolaget
och även delägare i Rivners Sanering AB är Håkan Karlsson (höger i bild) från
Nyköping som har lång erfarenhet från att leda saneringsarbeten inom byggoch processindustri. Kjell Steen, vd för Rivners ser med tillförsikt på den nya
verksamheten inom koncernen.
Men man har byggt på en extra våning på lokalerna
där saneringsverksamheten kommer at sitta. De
nya lokalerna skall vara klara till företagsstarten
i januari.
Just nu pågår arbetet med att hitta rätt folk till
det nya bolaget.
“Vi kommer att blanda upp arbetskraften med
hälften erfarna sanerare och hälften av personer
som har lite eller ingen erfarenhet av sanering. Vi
kommer att satsa på internutbildning av dessa”,
säger Håkan.
“De som är mera oerfarna inom området
kommer vi försöka att hämta upp från Stock-

holm Stads Jobbtorg. Att använda Jobbtorget
bedömer vi som en bra kanal för att värva folk
som är i behov av en fast anställning inom
Stockholm Stad”, berättar Kjelle.
Man kommer inte att flytta över de som tidigare
jobbade med sanering inom moderbolaget då
behovet av rivare är stort. Denna personalstyrka
på 8 till 10 man kommer att få nya arbetsuppgifter
och kommer främst att arbete med rivning. Man
uppskattar att inom en inte allt för lång framtid vara
omkring 15 till 20 man i det nya bolaget och efter
det första året omsätta omkring 20 Mkr.

www.rivners.se

Semab levererar
kraftfull sax från NPK

NPK S-16XC heter betongsaxen som svenska
återförsäljaren SEMAB levererade till Rivners nya
höjdrivare Hitachi Zaxis 225 USRLC.
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Saxen ingår i NPKs populära serie som rönt
stora framgångar över hela världen. S-serien som
den kallas omfattas av nio olika modeller för bärare
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från 2,5 till 55 ton. Saxarna vikter börjar på 250
kg och slutar på 5,7 ton. Kraften längst in i käften
på saxarna börjar på 650 kN och slutar för den
största på 6200 kN.
När Rivners NPK S-16XCR skulle levereras
fanns både SEMABs Ronnie Hedenbeck och
Hydroscand på plats vid installationen. Saxen väger
1 820 kg exkl fäste och har en käftöppning på 850
mm. Arbetstrycket på just den här modellen är 250
bar med ett flöde på 80-150 l/min. Klippkraften
mäts på tre ställen i käften och på käftens spets
ligger kraften på 710 kN. Klippkraften på tanden i
mitten är 1 150 kN och vid klippskären längst in i
käften är den 1 850 kN. Saxens öppningstid är 1,8
sek och tiden för att stänga 2,5 sek. Antal cykler vid
150 l/min är 14 st/min.
Ronnie Hedenbeck berättar att man har
mottagit ett stort intresse kring NPKs S-serie.
Många rivningsentreprenörer har valt att arbeta med
produktserien av flera oliak anledningar.
“Fördelarna är många och främst är kvaliteten
“outstanding”. Verktygets design gör det smidigt
och enkelt att arbeta med tack vare sin kompakthet

och smäckra konstruktion. En viktig fördel som har
med designen att göra är visibiliteten. Operatören
kan lätta se vad verktyget uträttar speciellt vid rivning
på hög höjd”, säger Ronnie.
Samtliga verktyg i S-serien är försedda med
NPKs patenterade PowerBoost System som med
låga oljeflöden och tryck ger snabbare och kraftiga
arbetscykler.
“Faktum är att PowerBoostern gör verktyget
upp till tre gånger snabbare är konkurrerande
verktyg”, tillägger Ronnie Hedenbeck.

www.semab.org

Full fart på Rivab!

För Rivab är den trista
stämningen under 2009 bortblåst. 2010 blev ett bra år och
det ser ut att hålla i sig nästa
år också.
Bo Hörnquist på Rivab i Göteborg meddelar när Professionell
Demolering pratar med honom att det är fullt upp.
“Nu så här innan jul är det bråda dagar att få en hel
del klart innan juluppehållet. Sedan drar allt igång igen på
nyåret”, säger Bosse.

Många totalrivningar
När PD talar med honom på telefon är han i Halmstad vid
rivningen av Tylösands hotell. Eller rättare sagt rivningar av delar
av hotellet. Den populära anläggningen alldeles intill havet skall
byggas ut och renoveras. Ägare till hotellet är enligt uppgift Per
Gessle. På Tylösands hotell har Rivab tagit ner en hel flygel samt
utfört en hel del sanering. Men arbetet skall vara klart innan jul.
Ett annat projekt på hemmaplan är rivningen av
Bjurslätts ålderdomshem. Totalt rörde det sig om ca 5000
kvm bostadsyta. Arbetet innehöll även en hel del sanering.
På platsen där det gamla hemmet stod skall man uppföra
ett nytt och modernt ålderdomshem. Sedan har man rivit ett
ganska stort kontorskomplex i betong på sex våningsplan i
Borås. Här skall det byggas en ny Citygross samt att speditionsbolaget Schenker skall ha kontor i de nya lokalerna.
Många av den senaste tidens jobb har handlat om
totalrivningar där Rivabs höjdrivningsutrustningar kommit väl
till pass. Företaget har nyligen investerat i en ny vattenkanon
från Duztech för att eliminera dammspridningen som stora
totalrivningar utomhus ofta orsakar.
Men man har även gjort en del större invändiga
rivningsarbeten. “Snusen” i Göteborg, som den kallades
förr, har man rivit ut invändigt. Som det hörs på namnet
tillverkade man snus här tidigare. Fastigheten tillhör Swedish
Match och Rivab har rivit ut 3000 kvm i fem plan. Man

har tagit bort de gamla bjälklagren då kåken kommer att
totalrenoveras. Rivningen föregick också av ett omfattande
saneringsarbete.
Ett annat stort sanerings- och utrivningsjobb är OskarFredrikskolan i Göteborg. Det kända Amerikaskjulet nere i
Göteborgs hamn har också fått smaka på Rivabs rivningskrafter. Det är partiell rivning och renoveringsrivning det
handlar om. Amerikaskjulet skall byggas om.
Sedan har man genomfört omfattande rivningar för
företaget Vopak. Det handlar om totalrivning av lager och
kontor samt att man rivit ett 30-tal stora cisterner för lagring
av olja och diesel. Saneringsfirman PR från Falköping har hyrts
in som UE på det här jobbet.
Några andra exempel på jobb är eliminering av vägbana,
rivning av kontor och lagerbyggnad i Fiskebäcks hamn m
m. Uppdragsgivarna är framförallt de stora byggföretagen,
fastighetsbolag, Göteborgs Kommun med flera.

Ovan river Rivab delar av Hotel Tylösand. Hotellet, som
ägs av Per Gessle, ska renoveras och byggas ut.
rivningsutrustad Hitachi 350. Man har även helt gått över till att
använda snabbfästessystemet OilQuick. Än så länge har man
utrustat två maskiner och tanken är att det skall sitta OilQuick
på alla maskiner.
“Jag tycker att OilQuick är makalöst bra. Det gör arbetet så
oerhört mycket enklare och effektivare än de tidigare krångliga
bytena som också var ganska ohälsosamma för miljön. Med
OilQuick spara vi också slangar och olja. Det kostar kanske
lite mer initialt men är välinvesterade pengar. I längden får
man mångdubbelt tillbaka initialkostnaden”, avslutar en nöjd
Bosse på Rivab.

www.rivab.nu

Nedan från rivningen av Bjurslätts ålderdomshem.
Ett nytt åldedomshems skall uppföras på platsen.

Stor skillnad från 2009
Bosse berättar att det är stor skillnad på årets utfall i jämförelse
med förra året. Under 2009 stod det mesta ganska stilla. Projekt
drogs in eller lades på is.
“2010 kanske började lite försiktigt men det senaste
halvåret har vi haft fullt upp och jag tycker att det ser ut att hålla
i sig. Vi har många kommande projekt som väntar på att starta
under 2011. Dessutom är det ganska mycket att räkna på. Jag
är övertygad om att vi kommer att fördubbla vår omsättning för
innevarande år i jämförelse med 2009”, säger Bosse.
Han är dock tydlig med att understryka att det fortsatt
förekommer en ganska skev prisbild i branschen där en del aktörer
går in med väldigt låga priser.
“Det finns en orsak till varför en fast prisstrategi är att
föredra. Det är helt enkelt omöjligt att arbeta professionellt
och långsiktigt om priserna åker upp och ner. Vi vill ge både
våra anställda och förstås våra kunder det allra bästa ifråga om
arbetssituation, kvalitet på utförda tjänster och en hög servicegrad.
Det är sådant som gör att våra kunder kommer tillbaka år från
år”, säger Bosse.
Förutom den löpande uppgraderingen av verktygssortimentet har man under det senaste året investerat i en ny
4-2010 • Professionell Demolering
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Rivning av värmeverk i drift!
NKR river delar av
E.ONs värmeverk i
Örebro medan verket
är i drift. Verket skall
transformeras från
olje- till biobränsledrift
men kan inte stängas
av under tiden arbetet
fortgår. Lennart Andersson på NKR och
platschef på projektet
berättar om en komplicerad rivning.

NKR Demolition Sweden AB är sedan juli i år
sysselsatta med rivningsarbeten vid E.ONs
värmeverk i Örebro. Den som passerar Örebro
på E18 kan omöjligen missa värmeverket som
ligger alldeles intill motorvägen. Men det är bara
vissa delar av värmeverket som rivs för att ersättas med ny apparatur för biobränsleteknik.

Före tidsplanen
trots komplicerat projekt
Lennart Andersson från Köping är platschef för
NKR Demolition Sweden AB på jobbet. Han
berättar att uppdraget är att bl a riva tre pannor
(varav en är hängande och två stående), två
generatorer med transformatorstationer och
ställverk. Det som gör det komplicerat är att
värmeverket är i full gång under rivningen som
skall vara klart i april nästa år. Byggentreprenör
är PEAB men rivningsentreprenaden är direkt
upphandlad av E.ON.
När PD besöker står den tunga rivningen
stilla. Anledningen är att rivningsarbetet gått

snabbare än E.ON beräknat och man måste
hinna lägga om delar av värmeproduktionen
innan rivningsarbetet kan tas upp igen. NKRs
stora rivningsmaskin med ett rivningsaggregat
på nära 50 meter, en Hitachi Zaxis 870 LCH,
står därför stilla. Maskinen väger 175 ton fullt
utrustad. Verktyget som sitter på är en stålsax
från tillverkaren Genesis med 1000 tons klippkraft och en egenvikt på 10 ton. Men just nu så
håller man på att städa upp och sortera i väntan
på att komma igång med rivningen igen. Man
har några andra 45-tons Hitachi-maskiner på
jobbet och igenomsnitt 14 man. Allt som går
plockas ner med den stora höjdrivaren men en
hel del demonteras med skärbrännare.
“Det är mest skrot som rivs och ganska
lite betong eller tegel. Men det är inte så
mycket grova dimensioner vad gäller skrotet,
mycket tunn plåt och aluminium”, säger Lennart Andersson.
Skrotvärdet ingår som en del i rivningsprojektet och säljs vidare i Sverige eller utomlands.
Lennart uppskattar att det handlar om ca 3000
ton skrot och omkring 1000 ton betong som
kommer att användas efter krossning som
fyllnadsmaterial.
“Det här jobbet ställer stora krav på säkerhetsplaneringen och det går ganska långsamt
framåt då allting måste dubbelkollas mycket
noga. Det som skall rivas måste noga märkas
upp så inget som är i drift rivs av misstag.Vi vill ju
inte att örebroarna skall bli utan värme nu när vi
fått en så bister vinter”, skrattar Lennart.

“Nu vänder det”
Lennart Andersson säger att det märks tydligt
att marknaden vänt. Under ett par år tillbaka har
det varit väldigt många som räknat på rivningsjobben. Under lågkonjunkturer då grävjobben
försvinner dyker även anläggningsentreprenörerna upp i rivningsbranschen. Men nu kommer
jobben tillbaka även i anläggningsbranschen och
då är det främst renodlade rivningsentreprenörer
som slåss om jobben. Några exempel på rivningsjobb som man utfört den senaste tiden är
rivningen av Deje Bruk, man har utfört rivningar
i Köpingsbro, Ystad, tagit ner en panncentral
på Karolinska i Stockholm, rivit Stadshotellet i
Enköping med mera.
“Nu finns det också mycket att räkna på så
vi har kommit till en tydlig vändning i konjunkturerna”, säger Lennart Andersson.
Lennart Andersson har jobbat länge i
rivningsbranschen och i anläggningsbranschen
i stort. Han var med på den tiden då man körde
med lindrivna grävmaskiner.
“Det är en fantastisk utveckling som
rivningsbranschen fått uppleva. Lite grovt uttryckt kan man säga att branschen gått
från “Vilda väster till högteknologi”.
En viktig del i denna sanering av
branschen hör ihop med den förändrade lagstiftning vad gäller
Lennart Andersson
på NKR Demolition
Sweden AB är platschef för den partiella rivningen av
E.ONs värmeverk i
Örebro.
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säkerhet och återvinningstänkande. Branschen
har nog haft ambitionen men inte regelverket
bakom sig. Men nu händer saker även vad gäller
regelverket”, säger Lennart.
“Sedan har de faktiska kostnaderna hunnit
ifall förnuftet. Numera lönar det sig att selektera
och återvinna och det är en viktig beståndsdel i
den här verksamheten”, tilläger han.
Företagsgruppen har under åren satsat
mycket på att utveckla sitt återvinningstänkande. Inte bara då det gäller krossning och
återvinning av betong och tegel eller selektering
och tillvaratagande av skrot. Man har även egen
återvinning av takpapp av olika typer. Bland annat kan man återvinna asfalten eller Bitumen i
själva takpappen. Bitumen återvinns och säljs
sedan vidare för vägproduktion. Man har också
mobila anläggningar där man återvinner gamla
gipsskivor.

Två stående och en hängande panna
gör rivningen lite mera komplicerad.

www.nkr-rivning.se

NKRs höjdrivare med bom på 48 m får
vila då rivningsjobbet gått snabbare
är beräknat.

Gulmärkt skall rivas medan omärkt
apparatur är i drift och får inte röras.
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“Bra på hemmaplan
men norr lockar ibland”
Trellegräv har inte påverkats
nämnvärt av lågkonjunkturen utan ligger på normala
omsättningsnivåer frånsett
guldåret 2008.

I söder jobbar rivningsentreprenören Trellegräv AB vidare med i
princip oförändrad styrka. Omsättningsmässigt är man tillbaka
på mera normala nivåer i jämförelse med guldåret 2008 då
företagets omsättning låg på hela 95 Mkr. Förra året hamnade
man på knappt 63 Mk vilket ligger ganska exakt på företagets
genomsnitt under den senaste femårsperioden. Under 2010
klättrade man uppåt igen och räknar med att hamna på dryga
75 Mkr.

Hög investeringstakt
Tjänstemässigt så arbetar man ungefär på samma sätt som
tidigare med rivning, sanering och miljöinventering som huvudsysslor. Man utför fortsatt även spontning och pålslagning.Antalet
anställda ligger fast runt 30-strecket men man har under året
nyanställt några och hamnar på 35.
Trellegrävs anläggning ligger i Trelleborg och här har man väl
tilltagna lokaler för maskinerna och verktyg, verkstad, smedja och
kontor samt en väl tilltagen yta utomhus för bl a uppläggning av
material. Maskinparken består av idel rivningsutrustade maskiner
som omfattas av en 65-tons höjdrivare på 28 m, en 50-tons Hitachi
470, två 40-50 tons höjdrivare på 21 meter, 4 bandgrävare på
30-40 ton med VA-bommar, 7 band- och hjulgrävare på 20-25
ton med VA och raka bommar, 3 st hjulgrävare på 15 till 20 ton
med VA-bommar och två bandburna minigrävare på 3.5-6 ton
med sax, hammare och sorteringsskopa. Man har dessutom två
Bobcats med hammare och gripar.
På verktygssidan har man 15 hydraulhammare i vikter från
300 kg till 5,2 ton fördelat på varumärkena Furukawa, Krupp,
SMC och Montabert. Man har nio betongsaxar på 500 kg till
sex ton från tillverkare som Cat, Verachtert, Trevi Benne, Krupp,
SMC och NPK. Man har dessutom lika många pulveriserare i
viktklasser från 2 till 4 ton från tillverkarna Furukawa, Trevi Benne,
VTN och SMC. Dessutom tillkommer en hel drös rivningsgripar
(20 st) från Cat, Verachtert, SMC och Arden. Man har dessutom
två nibbler, en 100 kW betongfräs och två krosskopor på 3 och
4,5 ton från SMC.
Företaget har varit aktiva vad gäller investeringar. Man har
köpt två nya rivningsutrustade Cat 323, en Cat 329, en Cat 336
och en Hitachi 210 hjulgrävare. Dessutom har man köpt två nya

Bilden ovan och till höger från den färdigställda
rivningsplatsen i Lomma där Trellegräv rivit ett helt
butikscentrum.
roterande pulveriserare på 2,5 ton från SMC.

Bra orderläge och jobb i norr
Jonas Jönsson som är vd för verksamheten berättar att man har
fullt upp med jobb.
“Vi har nyligen avslutat rivningen av Jordberga sockerbruk åt Danisco och håller på att avsluta rivningen av
centrumbyggnader i Lomma. Vi river dessutom industrilokaler i Lund och industrilokaler på gamla Kockumsområdet
i Malmö. På Kockum river vi också kajer och kranbanor. Åt
Fortifikationsverket i Skåne och Blekinge river vi diverse
värn och byggnader. Vi river också Fair Play tennisstadium i
Malmö. Sedan har vi ett antal andra mindre rivningar i södra
Sverige”, säger Jonas.
Jonas bedömer marknadssituationen som god och det
finns en hel del objekt att räkna på. Han säger dock att han
upplever konkurrenssituationen som hård med många som
räknar på objekten. Dessutom är det flera danska bolag som
nu börjat räkna på jobb i Skåne.
“Även om vi tycker att konkurrensen hårdnat betydligt
med flera aktörer så ser vi positivt på marknaden de kommande åren men allt beror naturligtvis på hur konjunkturen
ser ut. Om det håller i sig och fortsätter i den riktning vi är
på väg nu blir det bra. Vi är dessutom väl rustade, har god
kompetens och finansiell styrka”, tillägger Jonas.
Hemmamarknaden är Skåne, Blekinge och södra Småland men man kommer att påbörja några jobb i Södertälje,
Eskilstuna och Tranås. Åt PEAB och Fortifikationsverket skall
man riva 16 ammunitionsförråd och en del andra byggnader.
“Vi håller oss oftast i södra Sverige men vi resonerar att när
så många rivningsentreprenörer kommer till södern kan vi ju
ta ett och annat jobb norrut också”, skrattar Jonas.
Man ska också riva ett bostadshus i Sösdala, ett vård-

En Cat med pulveriserare från FRD rensar upp på en
rivningsplats i Malmö.
boende i Lund, en skola i centrala Malmö, värn m m.

Ett starkt och medvetet företag
Det märks att Trellegräv har god soliditet och finansiell styrka
vilket naturligtvis bygger på väl utförda arbeten samt en stark
och nära relation med ett antal fasta kunder. Investeringstakten
är konstant och orubblig. Jonas Jönsson tycker dock att leveranstiderna är i längsta laget idag, både vad gäller nya maskiner och
verktyg som är på service eller reklamation.
“Då vi har väldigt god egen verkstadskapacitet klarar
vi de flesta reparationer själva. Men det hjälper inte när man
beställt nytt och grejerna inte kommer. Vi väntar på fyra CATgrävare som vi skulle ha behov av redan efter nyår. Sedan har
vi förvärvat några nya verktyg från Trevi Benne som bara efter
ett par hundra timmar har fått sprickbildningar i godset. Det är
tråkigt och tar tid att reda ut. Det är i synnerhet tråkigt då vi gillar
produkterna och särskilt den svenska leverantören. Om jag ska
ge lite ros också så vill jag framhålla att i synnerhet hammare
från företaget SMC är väldigt stryktåliga, håller länge och ger
oss väldigt lite problem. Och det gäller även övriga verktyg från
SMC”, berättar Jonas.
Trellegräv AB grundades 1992 av Leif Jönsson som är
pensionär idag. Idag ägs och drivs bolaget av Jonas, Stefan
och Ulrika Jönsson. Företaget är medlemmar i Maskinentreprenörerna. Man har verksamhetssystem i enligt ISO
9001:2000/ISO 14001 men är inte certifierade. Kvalitetsansvarig
enligt PBL med behörighet K.

www.trellegrav.se

Jonas Jönsson (vänster) tillsammans med rivingsoperatören Alf Petersen på jobbet i Lomma.
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Våra skopor levereras med dokumenterad stålkvalitet

Lian Scandinavia AB, Box 95, 961 21 BODEN
Slipvägen 2, 961 38 BODEN
E-post: Info@lian-scandinavia.se
Tfn: 070-277 36 36

Marknaden har vänt
i Stockholm och det
märks främst på att
de stora utblåsningsjobben är tillbaka.
Härnösands Byggreturer som utfört den
här typen av jobb i
Stockholm sedan ett
tiotal år tillbaka.

Rivningsmaterialet fraktas ut med Bobcats och upp i containrar som fraktas
bort av Apelns Åkeri.

En nöjd betonghåltagare som tar upp hål
för installationer i Sahléngallerian.
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UTBLÅS
Bobcats 400-serie tar sig smidigt fram i de trånga korridorerna där Utbildningsradion höll till tidigare. Rivningsmaterialet fraktas till upptagna störtschakt.
Ett säkert tecken att Stockholm har börjat återhämta sig från lågkonjunkturen är att de riktigt stora sk “utblåsningsjobben” eller utrivningarna börjar
dyka upp igen. I en storstad som Stockholm sker en ständig förnyelse av
både äldre och yngre byggnader. Ett led i detta arbete är att rensa ut allt
innanför väggarna på en fastighet.

Utbildningsradions gamla lokaler
Härnösands Byggreturer AB är en rivningsentreprenör som är lite av
en specialist på den här typen rivningsjobb. I mitten av november
startade man upp utblåsningen av kvarteret Apotekaren 22 som ligger
på Norrmalm i Stockholm där gatorna Rådmansgatan, Döbelnsgatan
och Thulegatan möts. I fastigheten låg tidigare Utvecklingsradion och
i angränsande byggnad ligger idag TV-kanalerna
Femmans och Nians redaktioner. Beställare tillika
byggherre är bolaget Fabege. När fastigheten är
färdigrenoverad kommer den att inhysa både nya
kontor och lägenheter. Platschef och ansvarig för
rivningen är Nils-Erik “Nille” Borg som arbetat med
både rivnings- och håltagningsarbeten i närmare 20
år. Han har jobbat för Härnösands Byggreturer i dryga
12 år, bor med fru och barn i Härnösand men jobbar i
Stockholm på veckorna. På detta projekt delar han dock
ledningsansvaret med kollegan Jonas Israelsson.
“Jag trivs bra med det här jobbet. Det är spännande
och omväxlande och vi har börjat bli ganska välkända i
stockholmsområdet vid det här laget. Vi är faktiskt betydligt mera anonyma som rivningsbolag i Härnösand”, säger Nille.
Utblåsningen av kvarteret Apotekaren skall vara klart till månadsskiftet februari/mars. Då skall de sju våningarna och totalt 20 000
kvadratmetrarna vara helt rena invändigt. Inget får finnas kvar innanför
ytterväggarna förutom bärande delar som är viktiga för konstruktionen
och så värmesystemet. I genomsnitt kommer man att ha 15 till 20 man på

Det är bara de minsta Bobbarna som kan jobba i de trånga
passagerna på Apotekaren 22.
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Byggreturer har även kapacitet för tunga rivningar.

Andningsskydd är på sina ställen ett absolut
måste vid utblåsningen av kvarteret Apotekaren 22.
rivningsjobbet. Det mesta av jobbet är lättrivning såsom att ta ner tegel-,
betong-, blåbetong- och gipsväggar, takplattor, ventilation, golvbeklädnader m m. Det kommer också att bli en hel del skrot som kommer att
säljas vidare till metallåtervinning. Man kommer att ta ner tre fläkt- och
ventilationscentraler. Här finns främst sk Fragg, d v s fragmenteringsskrot.
I fastigheten finns ett stort antal studior som Utbildningsradion använde
tidigare. Rummen är väl ljudisolerade och i väggarna finns en mängd
ljuddämpande material i lager på lager.
“I studiorna är det väldigt mycket beklädnad både på väggarna
och i taket. Det tar lite tid att riva men det är trots allt väldigt lätt
material”, säger Nille.
Till sin hjälp att riva använder man sex Bobcat från 400 och 500
serien. Det är många trånga passager och det är bara de minsta modellerna som får plats. “Bobbarna” är försedda med gripskopor som lastar
rivningsmaterialet och kastar det i störtschakt som tagits upp från den
sjunde våningen ända ner till entréplan. Förutom Bobcats har man
några Brokk 100 med hydraulhammare och skopor samt en Airman
minigrävare. Minigrävaren kommer man använda för att riva två större
studiorum på bottenplanet med ganska högt i tak. I arbetet ingår också
en hel del asbestsanering. Delar av vissa våningsplan har spärrats av.
Det är främst i golvet som asbesten finns. För all golvslipning använder
man maskiner från HTC.
Men arbetet på kvarteret Apotekaren 22 är bara i sin linda och
man har precis fått igång störtschakten så nu börjar materialet att rasa
ner mellan våningarna vilket sedan transporteras ut och selekteras på
innergården. Apelns Åkeri sköter sedan transporterna.

SNINGEN

Flera större inspelningsstudior med ljuddämpande material skall rivas.

Tre fläktrum ska rivas och fragget, fragmenteringsmaterialet, återvinnas.

Stora öppningar rivs med brokkar och snyggas till med
väggsågar från Hilti.

Tungrivning och håltagning i Sahlénhuset
Ett projekt som däremot är i sin slutfas är renoveringen och ombyggnaden av Sahlén-huset vid Regeringsgatan i Stockholm. Hela fastigheten
har under de senast två åren gått igenom en totalrenovering. Härnösands
Byggreturer har varit kontrakterad vid flera olika faser och just nu är man
inhyrda för rivning och betonghåltagning. Sedan länge har det funnits
en mindre galleria i byggnaden med olika typer av butiker. Man har
nu beslutat att utöka galleriadelen. Byggreturer har bl a gjort omfattande håltagning i flera plan. Bland annat har man tagit upp en stor
rund öppning mitt i gallerian som mäter omkring 12 meter i diameter.
Öppningen är för att släppa in ljus mellan våningarna men också för
rulltrappor och trappor.
Sedan ett par år tillbaka utför Byggreturer egna håltagningsuppdrag
och man har köpt på sig väggsågar, golvsågar och borrsystem men fortsatt köper man även in dessa tjänster. På jobbet i Sahlén-huset har man
hyrt in företaget Borrbaronen. Rivningsarbetet gör man dock helt i egen

Gamla hederliga Brokk-maskiner uträttar en hel del nytta
på Härnösand Byggreturers arbetsplatser.
regi och till sin hjälp använder man Brokk 110 och Brokk 150:or.
För Byggreturers del skall jobbet vara klart på vårkanten och just nu
arbetar man med att riva en del väggar för att öppna gallerian ytterligare.
Även på detta jobb har man omkring 15 man kontinuerligt.
“Jobbet i Sahlén-huset tycker jag är lite extra intressant. Det är mera
tung rivning och betydligt större konstruktioner och vi har möjlighet att
visa vårt kunnande både inom rivning och håltagning och framförallt hur
vi hanterar jobb med lite tyngre rivningar. Vi är ju mera kända för våra
lättrivningar och sk utblåsningar som vi ofta gör”, säger Nille.
Nille är platschef även för detta projekt och arbetsledare på plats
är kollegan Ronnie Lindbäck.

Ett av schaken där rivningsmaterialet
störtas ner.

Fakta om Härnösand Byggreturer AB

HK: Jägaregatan 9, 871 33 Härnösand. Filial: Döbelnsgatan 56 Stockholm
Företaget grundades 1997 och ägs av Mikael Skoglund och Christer Solgevik. Man
utför rivning, sanering, håltagning i stort som smått. Omsättningen 2009 hamnade
på 35 miljoner men beräknas landa på 60 miljoner innevarande år. Företaget har 25
kollektivanställda och 6 tjänstemän.
För tillfället har man ett 10-tal projekt rullande. Utöver det vi berättar om i artikeln
river man ett parkeringsgarage i Södertälje, utför lättrivning i Kista om ca 5 000 m2,
tungrivning av plåthall om ca 1000 m2 samt håltagning. I Solna river man utfackningsväggar i betong på höghöjd. Man totalriver gamla Fanérfabriken i Värtahamnen som är
ett projekt på 8 000 m2. På Södermalm i Stockholm utför man också tungrivningar
och betonghåltagning. Man har dessutom precis avslutat en rivning av ett kontorshus
på Lästmakargatan.
Härnösands Byggreturer har haft en god ordertillströmning sedan mars i år och
man tror att 2011 kommer bli ett riktigt bra år. Konkurrenssituationen är inte annorlunda
nu än för några år sedan, däremot var prisbilden lite annorlunda under 2009
och första kvartalet 2010 men är åter på det normala. Byggreturer tycker
att det är i stort sett samma aktörer som räknar på jobben. Det har vare
sig tillkommit eller försvunnit några aktörer.
Bolaget har högsta kreditvärdighet d v s trippel A. Samtliga anställda
har ID 06, heta arbeten, säkra lyft, ställningscertifikat. Man är
medlemmar i Byggmästarföreningen och Riv- & Saneringsentreprenörerna.

Byggreturer har tagit upp ett gigantisk runt hål i flera våningar som utgör atriumet mitt i nya Sahléngallerian.

Nils-Erik “Nille” Borg har arbetat med
rivning och håltagning större delen av
sitt liv. På Härnösands Byggreturer har
han varit i cirka 12 år och arbetar som
platschef i stockholmsregionen.
4-2010 • Professionell Demolering
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DemCom, allt tyngre
och mer avancerade

I Sverige finns ett
tiotal riktigt stora
rivningsentreprenörer med omsättningsnivåer mellan
60 till 120 Mkr ett
normalår. Sedan
finns DemCom som
placerar sig en bra
bit ovanför de övriga
stora aktörerna.

DemCom Demolition AB, som är ett samgående av de tidigare rivningsbolagen Lodab Demolering AB och Entreprenad AB Segerström,
bildades i början av 2010. De båda ursprungsbolagen bildas redan
1970 (Segerström) och 1996 (Lodab). Ägare är familjerna Dahl och
Segerström och man har kontor i Järfälla, Fagersta och Örebro.

Demolering, Recycling & Förädling
Det har nu gått ett år sedan omställningen och allt börjar flyta mera
normalt. När två så pass stora bolag slås samman krävs ett ganska
omfattande anpassningsarbete vad gäller arbetsrutiner samt att maskinparken skall optimeras. En del dubbletter skall bytas ut och ersättas
med nya maskiner. DemComs tjänster omfattas av rivning, sanering,
krossning, återvinning av skrot, metaller och andra förekommande
rivningsrester. Man arbetar också med marksanering. DemCom har
en målmedveten och bred satsning på återvinning och förädling av
de olika typer av rivningsrester som man hanterar. Denna verksamhet
är samlad i DemCom Recycling AB. Tanken är att minska andelen som
sänds för deponi och istället förädla produkterna inom den egna organisationen. Krossning och återvinning av betong, tegel m m har man
sysslat med länge inom de ursprungliga bolagen men inom DemCom
Recycling AB har man tagit hanteringen av skrot, ädelmetaller, trä,
takpapp, gips med mera flera steg framåt i fråga om förädling.

Kraftfull maskinpark
Under 2009 omsatte de båda bolagen Lodab och Segerström
tillsammans omkring 200 Mkr. För innevarande år beräknar man
att hamna på ungefär samma siffror. Antalet anställda ligger på 80
personer. Maskinparken består i sammantaget 35 rivningsutrustade
gräv- eller rivningsmaskiner från fem ton upp till 150 ton. Sju av dessa
maskiner har höjdrivningsaggregat från 21 till 45 m i räckhöjd. Man
har dessutom två bandburna fackverkskranar på 110 respektive 160
ton. Man har också en montagekran på 15 ton. Flottan består också
av fyra mobila återvinningskrossar, ett antal siktar, sorteringsverk och
vindsiktar. Ingår gör också ett antal lastmaskiner av olika typer, diverse
transportfordon, ett antal Bobcats, Brokk-maskiner och betonghåltagningsutrustningar.
Man har också en stor uppsättning av olika typer av hydrauliska
verktyg till sina maskiner. Det handlar om skrotklippningsverktyg från
Cat och LaBounty, hydraulhammare, pulveriserare och betongsaxar m
m från NPK, Verachtert, Trevi Benne m fl. DemCom har också en unik
lösning för rivning på mycket hög höjd. Det handlar om ett fjärrstyrt
powerpack för rivning med kran. I kranen hänger man en sax från
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italienska GIMA som fjärrstyrs från marken eller från en närliggande
byggnad. Arbetet med att förnya maskinparken pågår och man har
behov av 2-4 nya rivningsutrustade grävmaskiner i viktklasserna 12
till 30 under 2011.

Resurser för riktigt
tunga och avancerade rivningar
DemCom repertoar av projekt visar också storleken på företaget och
dess inriktning mot stora, tunga och avancerade rivningsprojekt ofta
inom processindustrin. Här är några exempel på pågående rivnings-,
återvinnings- och saneringsprojekt inom DemCom. Rivning pappersbruket i Norrsundet norr om Gävle fortsätter. Ett omfattande projekt
som tar mycket utrustning i anspråk. Ett annat storprojekt är rivningen
av Wargöns pappersbruk. Man river dessutom en oljedepå för BP samt
att man river vid Malmömässan. Man har genomfört förberedande
rivningar för Nationalarenan (Globen) och Nya Råsunda. Man har rivit
landningsbanor på Arlanda, sanerat och rivit gasklockor Hjorthagen,
Stockholm. Man utför också PCB-sanering över hela Sverige för E.ON.
Ett projekt som pågått under en längre tid.
Andra processindustririvningar är rivningen av Gusums bruk,
rivning av sodapanna och indunstning för Södra Cell, Värö. Man har
också fått uppdraget att riva en sodapanna och indunstningsanläggning
vid pappersbruket Obbola utanför Umeå. Dessutom kommer man att
påbörja ett omfattande rivningsarbete vid Skoghalls Pappersbruk som
kommer at pågår under ett par år. Under nästa år kommer man att ha
stora rivningsaktiviteter vid fem större bruk i Sverige, d v s Norrsundet,
Wargön, Obbola, Värö och Skoghall. I Oxelösunds hamn har man rivit
hamnkranar samt att man utfört asfaltfräsningsarbeten i Mälardalen.
Man har också rivit ett antal broar. Man kan väl konstatera att DemCom
har händerna fulla.
Om konjunkturerna berättar företagets vice vd Johan Segerström att
2010 började ganska trögt. Men lite längre fram på våren lossnade det.
“Sedan dessa har det varit bra fart på förfrågningsunderlaget och
vi har haft god täckning på jobb. Våra befintliga längre projekt har rullat
på bra också”, säger Johan Segerström. Han tillägger dock att prisbilden
fortsatt är snäv på vissa typer av jobb.
“Vi känner framförallt av konkurrensen på enklare, små och
halvstora arbeten. På de större mera komplicerade jobben känner vi
inte samma konkurrens. Jag tror att beställarna värdesätter DemComs
samlade erfarenhet, våra stora resurser och den kompetens som finns att
tillgå inom bolaget för den här typen av jobb”, säger Johan.
“Vi känner god tillförsikt inför framtiden då vi har en bra orderstock
och god förfrågningsmängd på kommande större projekt. Detta läge har
också att göra med DemComs medverkan som projekteringskonsult i
ett flertal större kommande arbeten”.
DemCom är medlemmar i Riv- & Saneringsentreprenörerna,
Maskinentreprenörerna (me) och Sveriges Byggindustrier. Företaget är
certifierade enl. Bf9K gällande kvalitet, miljö, arbetsmiljö.

www.demcom.se

Professionell Demolering • 4-2010

-HUQHYLNHQQ\WW

'5%(1'(5
(QGHOL-HUQHYLNHQ

)/(;,%2;(1,11(+c//(5



YDULDWLRQHU
LVDPPD
OnGD

 0DVNLQ(%/:SL[LHJlQJD
9DUYWDORFKYPLQ
9DWWHQOHND
7RUUOHND
9DWWHQOHNDPHGVWDWLYIlVWH
 3ODQHWYl[HO
9DUYWDOPHGSODQHWYl[HO
 RFKYPLQ

 %RUUDUIUnQWLOOPP

)OH[LEODERUUOnGDQ
(OOHUYlOMGLQHJHQNRPELQDWLRQ

+DQGKnOOHQPHG
YDWWHQOHND3L[LHJlQJD
9DUYWDORFK
YPLQ

+DQGKnOOHQPHGYDWWHQOHND
RFKSODQHWYl[HO3L[LHJlQJD
9DUYWDORFK
9DUYWDOPHGSODQHWYl[HO
RFKYPLQ

+DQGKnOOHQPHGWRUUOHND
3L[LHJlQJD9DUYWDO
RFKYPLQ

6WDWLYPRQWHUDGPHGYDWWHQOHND
3L[LHJlQJD9DUYWDO
RFKYPLQ

-HUQHYLNHQ0DVNLQ$%
7DJHQHYlJHQ
+LVLQJV%DFND

7HO
LQIR#MHUQHYLNHQVH
ZZZMHUQHYLNHQVH

AF Decom – växer
sakta men säkert
Norska rivningsjätten AF Decoms förlängda arm i Sverige,
AF Decom AB, fortsätter sin implementering på den svenska marknaden.
AF Decom på August Barks gata 30A i
Västra Frölunda grundades 2008 och ägs
av AF Miljö. Företaget jobbar med rivning,
miljösanering och betonghåltagning och
leds av företagets VD Benny Karlsson som
har många år av erfarenhet från den svenska
rivningsbranschen.

50-procentig ökning
Tajmningen att starta upp mitt i lågkonjunkturen kanske inte var den bästa men
bolaget skapar sakta men säkert ett allt
starkare fäste i branschen. Omsättningen
under 2009 hamnade på drygt 11 Mkr

och för året beräknar man att klättra upp
till 16 Mkr.
”Omsättningsnivån är något lägre än
beräknat men trots detta en ökning på nära
50 procent”, säger Benny Karlsson.
AF Decom har idag 13 st. anställda och
maskinparken består av en rivningsutrustad
grävmaskin av märket Volvo EC 360 och
en Volvo EC 140 med Oilquickfästen för
alla verktyg.
Verktygen som används är betongkrossar, sorteringsgripar, bilningshammare
och betongsaxar. Man har dessutom en
Brokk 90 med tillhörande verktyg samt
diverse betonghåltagningsutrustning och
handmaskiner.
”Förutom vår egen maskin- och utrustningspark har vi även tillgång till vårt
moderbolags i Norges maskinpark som
uppgår till ca 80 st. maskiner i olika storlekar”, tilläger Benny. Norska ägarbolaget
AF Decom är rankat som ett av de absolut
största rivningsföretagen i Europa.
Det svenska bolaget planerar att under
2011 investera i en ny Brokk och eventuellt
en ny väggsåg.

säger Benny Karlsson att den har präglats av
mindre projekt av både ombyggnads- och
totalrivningar.
”Det känns fortfarande som att ingen
riktigt vågar dra på med större projekten
som vi önskat. Naturligtvis är även bankerna
lite försiktiga så det inte skenar iväg för
fort”, säger Benny.
Han både tror och hoppas att de större
projekten kommer under 2011 så att både
AF Decom och marknaden får ett stabilare
och jämnare omsättningsflöde på projekten.
Om konkurrensen säger han att den är
fortfarande på en obehagligt låg nivå och
all strider om allt, stort som smått.
”Jag tror tyvärr att den här konkurrenssituationen kommer att hålla i sig kanske ett
år till innan priserna planar ut till ”normala”
nivåer igen”.
AF Decom är medlemmar i Sveriges
Byggnadsindustrier och kommer under
2011 att bli certifierade enligt ISO 9001 och
miljöcertifierade enligt ISO 14001.

www.afdecom.se

Hela Mellansverige
AF Decom försöker att ha en yta från Ystad i
söder till Västerås i norr som arbetsområdet.
Några exempel på genomförda projekt är att
man har sanerat och totalrivit fem fastigheter i Skövde, sanerat och totalrivit en större
fastighet i Skara, sanerat och totalrivit två
fastigheter längs E20 i Alingsås. Man har
utfört ombyggnadsrivning i Sisjöns Köpcentrum söder om Göteborg för Bergman &
Höök och Alaska Fastigheter. Man har även
utfört en ombyggnadsrivning på Kronhusgatan i Göteborg för AF Bygg Göteborg AB. Just
nu är man inne i slutfasen av sanering och
totalrivning av tre större fastigheter för AF
Bygg Göteborg och Bovieran i Västerås.
Efter uppehållen drar arbetena igång
igen med tillkommande jobb i Sisjön Köpcentrum. Man är kontrakterade att riva ett
mindre antal villor och några ombyggnadsrivningar som startar i januari 2011.
Om läget på marknaden fram tills idag
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Bilden överst till vänster visar rivning
av Gina Tricot i Borås. Bilden under
från rivning i Västerås.
Professionell Demolering • 4-2010

AF Decoms rivningsoperatör Jan
Amby bor i husvagn på rivningsjobbet
i Västerås.

Medlemmar i
branschorganisationen
Riv- & Saneringsentreprenörerna
inom Sveriges Byggindustrier
Vi vill påpeka att en del företag i presentationerna
på föregående sidor är medlemmar i Sveriges Byggindustrier eller Maskinentreprenörerna enbart eller
dessutom.
A-Sanering AB
Hovsvägen 21, 592 40 Vadstena • Telefon: 0143-314 66 • Telefax: 0143-314 55
www.a-saneringab.se • a-sanering.ab@swipnet.se
Abvac AB
Elektravägen 10, 126 30 HÄGERSTEN • Telefon: 08-17 83 00
www.abvac.se • Georges Samiotis • 070-776 97 71 • jojje@abvac.se
Akon Service i Norrköping AB
Kanalhamnen 3, 614 34 SÖDERKÖPING
Telefon: 011-15 96 75 • Telefax: 011-15 96 73 • www.akon.org
Akon Service i Stockholm AB
Dontorpsvägen 35, 136 50 Haninge • Telefon: 08-600 18 30 • Telefax: 08-604 18 31
www.akon.org • leif@akonservice.se
Crister Tjernberg • 0708 - 18 65 50 • crister@akonservice.se

BBS Riv och Sanering AB
Veddestavägen 14, 175 62 JÄRFÄLLA • Telefon: 08-283 250 • Telefax: 08-283 270
www.betongborrarn.se • Tony Westman, 073-625 31 70 • tony@betongborrarn.se
Borrkompaniet i Stockholm AB
Elektravägen 10, 126 30 HÄGERSTEN • Telefon: 08-744 50 65 • Telefax: 08-744 50 64
www.borrkompaniet.se • Niclas Johansson • 070-750 03 77
niclas.johansson@swipnet.se
Pauli Hietala: 070-496 33 58 • pauli.hietala@borrkompaniet.se
Brunzells Entreprenader AB
Box 86 , 667 22 Forshaga • Telefon: 054 - 87 09 90 • Telefax: 054 - 87 09 80
www.brunzells.se • Per Eriksson • 070 - 605 09 17 • per@brunzells.se
Destroy Rebuilding Company AB
Smärgelvägen 9A, 142 50 SKOGÅS • Telefon: 08-646 39 60 • Telefax: 08-645 35 50
www.destroyer.se • Johan Ahlström • 0709-759 650 • johan@destroyer.se
DK Sanering AB
Gesällvägen 1, 145 63 NORSBORG • Telefon: 08-531 710 70 • Telefax: 08-531 710 75
www.dksanering.se • Juhani Leima • 0709-18 10 10 • leima@dksanering.se
Jarno Puustelli: 0709-18 10 18 • jarno@dksanering.se
DEMCOM Örebro
Handelsgatan 3, 702 27 ÖREBRO • Telefon: 019-24 59 59 • Telefax: 019-24 59 61
www.demcom.se • Lars-Olof Dahl • 0708-24 59 59 • info@lodab.se
Johan Segerström, 0767-73 65 49 • johan@demcom.se
DEMCOM Fagersta
Box 127, 737 23 FAGERSTA • Telefon: 0223-107 42 • Telefax: 0223-136 62
www.demcom.se • Sven Segerström • 070-595 29 20 • sven@demcom.se
Globax AB
Långebergavägen 134, 256 69 HELSINGBORG
Telefon: 042-15 71 00 • Telefax: 042-15 71 09 • www.globax.se
Börje Åbinger • 070-560 76 00 • borje.abinger@areco.se
Haga ROT service i Norrköping AB
Saltängsgatan65, 602 38 NORRKÖPING • Telefon: 011-12 61 52 • Telefax: 011-13 77 30
www.hagarot.se • John Torsell • 0708-12 61 52 • john@hagarot.se
Hole in One Riv & Håltagning AB
Saxgatan 4, 211 24 MALMÖ • Telefon: 040-83 090 • Telefax: 040-18 53 90
www.hole-in-one.nu • Dimitrios Giannapoulos • 0709-83 95 52 • info@hole-in-one.nu
Härnösands Byggreturer AB (HK)
Jägaregatan 9, 871 42 HÄRNÖSAND • Telefon: 0611-55 05 90 • Telefax: 0611-55 07 11
www.byggreturer.com • Christer Solgevik • 070-3112103 • christer@byggreturer.com
Mikael Skoglund • 070-6237712 • mikael@byggreturer.com
Härnösand Byggreturer AB (filialkontor)
Döbelnsgatan 56, Stockholm
Industri & Skadesanering AB
Box 568, 175 26 JÄRFÄLLA • Telefon: 08-580 200 60 • Telefax: 08-580 380 36
www.iskad.se • Mikael Södergren • 070-710 20 40 • mikael.sodergren@iskad.se
Sven Berg: 070-710 20 44 • sven.berg@iskad.se
ISKAD Demontering AB
Box 590, 175 26 JÄRFÄLLA • Telefon: 08-584 100 50 • Telefax: 08-580 38 36
www.iskad.se • Kontaktperson: Ulf Callin • 070-710 92 65 • info@iskad.se
ISS Industriservice AB
Slipstensvägen 5 A, 142 50 SKOGÅS • Telefon: 08-448 30 20 • Telefax: 08-771 95 73
www.iss-is.se • Per Sennrot • 0708-14 00 40 • per.sennrot@iss-se.se
Katarina Lindström: 0708-14 0046 • katarina.lindstrom@iss-se.se
Järfälla Rivexpress i Sverige AB
Uddnäsvägen 62, 176 76 Järfälla • Telefon: 08-583 604 05 • Telefax: 08-583 604 77
www.rivexpress.se • Ola Johansson • 070-648 22 20 • info@rivexpress.se
Järnmalmer AB
Box 2079, 403 12 GÖTEBORG • Telefon: 031-84 40 25 • Telefax: 031-19 04 82
www.jarnmalmer.se • Per Malmer • 070-574 28 27 • info@jarnmalmer.se
L T Riv & Asbestsanering AB
Sulkyvägen 16, 163 43 SPÅNGA • Telefon: 08-280229 • Telefax: 08-280229
Roine Limell • 070-7193615 • lt.riv@comhem.se
Miljösaneringar i Stockholm AB
Norregöksvägen 37, 163 54 SPÅNGA • Telefon: 0733-16 39 61 • www.miljösaneringar.se
Petra Larsson • 070-718 63 16 • info@miljosaneringar.se
Marcus Persson • 0733-16 39 61 • info@miljosaneringar.se
ML Demo AB
Värmdövägen 730, 132 35 SALTSJÖ-BOO • Telefon: 08-747 20 99 • Telefax: 08-747 20 98
www.mldemo.com • Mats Modin • 070-769 91 50 • info@mldemo.com
Mats Löfdahl • 070-769 91 48
NKR Demolition Sweden AB
Kontorsgatan 2, 260 39 Hasslarp • Telefon: 042-12 20 41 • Telefax: 042-12 27 41
www.nkr-as.dk • Karsten Rasmussen • karsten@nkr-as.dk
Claus Berthelsen • claus@nkr-as.dk
Normans i Jönköping AB
Soldattorpsgatan 7, 554 74 JÖNKÖPING • Telefon: 036-18 71 50 • Telefax: 036-18 71 60
www.normans.nu • Babil Shadi • 073 - 962 01 33 • shadi@normans.nu
Ocab Industriservice i Stockholm AB
Hantverkarvägen 1, 145 63 Norsborg • Telefon: 08-534 709 60 • Telefax: 08-534 702 69
Kontaktperson • Christer Mattsson • 0735-75 00 80 • christer.mattsson@ocabindustri.se
PP Såg & Borr AB (Bollnäs)
Åsmyravägen 2, 821 40 Bollnäs • Telefon: 0278–61 16 10 • Telefax: 0278-63 60 20
Christer Holm • 070-524 08 90 • christer.holm@ppsagoborr.se
PP Såg & Borr AB (Falun)
Västermalmsvägen 10, 791 77 Falun • Telefon: 023-711297
Mikael Lang • 070-211 26 31 • mikael.lang@ppsagoborr.se
PP Såg och Borr AB (Gävle)
Atlasgatan 10, 802 86 GÄVLE • Telefon: 026-12 27 99 • Telefax: 026-51 62 91
Pelle Palmqvist • 070-520 75 27 • pelle.palmqvist@ppsagoborr.se • www.ppsagoborr.se
Riv & Sanering i V. Götaland AB
Marieholmsgatan 132 D, 415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-43 17 08 • Telefax: 031-43 17 08 • Ove Ling • 0733-61 11 73
Riviära Team AB
Dåntorpsvägen 33c, 136 50 HANINGE • Telefon: 08-742 72 00 • Telefax: 08-742 06 07
www.riviara.se • Håkan Karlsson • 0708-86 45 00 • hakan.karlsson@riviara.se
Rivners AB
Slipstensvägen 3, 142 50 SKOGÅS • Telefon: 08-448 30 50 • Telefax: 08-448 30 55
www.rivners.se • Kjell Sten • 0709-71 27 30 • info@rivners.se
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Virkesvägen 13, 238 37 OXIE • Telefon: 040-19 18 00 • Telefax: 040-1918 45
www.rivningsentreprenad.se • Igor Kecskés Maconkai
0705- 583 120 • igor@rivningsentreprenad.se
Rivningsentreprenad i Lund AB
Virkesvägen 13, 238 37 OXIE • Telefon: 040-19 18 00 • Telefax: 040-1918 45
www.rivningsentreprenad.se
Rudolf P Wallin • 0705-58 10 54 • rudolf@rivningsentreprenad.se
Rivningsentreprenörerna Sverige AB
Karlavagnsgatan 9, 417 56 GÖTEBORG • Telefon: 031-23 24 70 • Telefax: 031-23 24 71
www.rivent.se • Karl Strandlind • 0702-47 49 10 • karl@rivent.se
Rivpartner AB
Söderby Gårdsväg 11-19 (Oxöga) • 147 60 UTTRAN
Telefon: 08-29 71 20 • Telefax: 08-28 26 05 • www.rivpartner.se/
Kurt Andersson • 070-584 72 45 • rivpartner@telia.com
RÅD i Sverige AB
Elektravägen 10, 126 30 Hägersten • Telefon: 08-17 83 50 • Telefax: 08-37 23 70
www.borrkompaniet.se • Pauli Hietala • Pauli.Hietala@borrkompaniet.se
Sand & Vattenbläst AB
Municipalgatan 3, 282 33 TYRINGE
Telefon: 0451-598 95 • Telefax: 0451-598 96 • www.svb-tyringe.se
Jörgen Persson • 0708-99 15 48 • jorgen.persson@svb-tyringe.se
Skyddex AB
Backa Bergögata 9, 422 46 Hisings Backa
Telefon: 031-22 67 10 • Telefax: 031-23 36 65
www.skyddex.se
Magnus Wahlström • 0763-408 574 • info@skyddex.se
Smålands Betonghåltagning AB
Väderumsvägen 1, 572 36 OSKARSHAMN
Telefon: 011-10 68 60
Telefax: 011-12 09 25
Kontaktperson: Leif Ljung, 070-323 17 81
Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38, 702 14 ÖREBRO
Telefon: 0705-746 060
Telefax: 019-323 132
www.kvalitetssanering.se
Peter Örnberg, 0705-746 060
peter.ornberg@kvalitetssanering.se
Upplands Företagsservice AB
Svederusgatan 3, 754 50 UPPSALA
Telefon: 018-14 15 40
Telefax: 018-14 15 41
www.ufs.nu
Dick Gustafsson
0708-57 06 40, dick.gustafsson@ufs.nu
Viking Riv- och Håltagning AB
Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås
Per Karlsson • 070 636 05 29 • arossanering@telia.com

Mer styrka i
mindre förpackning.
TUNNELING

CEMENT

PROCESS

NUCLEAR

CONSTRUCTION

VÄRLDSPREMIÄR FÖR BROKK 160.
Låt inte storleken på maskinen lura dig. Brokk 160 är ännu ett stort steg framåt när det
gäller effektiv demolering. Med en ny, effektiv elektrisk motor erbjuder detta kompakta
kraftpaket hela 410 J i slagkraft! Styrkan och storleken kombinerat med Brokks unika
fjärrstyrning och flexibla, tredelade armsystem gör Brokk 160 till en perfekt lösning för säker
och effektiv demolering för bygg-, tunnel-, gruv- och kärnkraftsindustrin.

Brokk AB | P.O. Box 730, SE-931 27 Skellefteå, Sweden | Tel: +46 (0)910-711 800 | Fax: +46 (0)910-711 811 | info@brokk.com | www.brokk.com

MINING

Nya borrkronor från Nimbus
ger snabbare håltagning

Norton Nimbus lanserar ett nytt sortiment
borrkronor som ger snabbare borrning
och håltagning och som har
längre livslängd än konventionella
borrar.
De nya borrkronorna, som har
beteckningen Twics, tillverkas med
en ny patenterad metod som ger
diamantsegmentet väsentligt större
motståndskraft mot tryck enligt tillverkaren. Detta minskar risken för
sprickbildning i diamantsegmentet.
Denna tillverkningsmetod gör det
även möjligt att ha en högre diamantsektion än tidigare. Detta ger
borrkronorna längre livslängd och
snabbare borrning.
Twics borrkronor har 13 mm
högt diamantsegment vilket ger

längre livslängd än konventionella borrkronor.
Diamantsegmentets veckade bana ger snabb
och smidig start vid borrning av nya hål. Det
har också V-formade urtag som ger större
vattenflöde och därmed effektivare kylning.
“Tack vare den patenterade tillverkningsmetoden som ger de nya borrkronorna
flera fördelar kommer borrningen att bli både
snabbare och enklare för landets håltagare”,
säger Patrik Granberg som är försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.
De nya borrkronorna har en längd på
300 mm och finns i diametrar från 18 till
50 mm. Diamantsegmentets höjd är 13 mm
med en tjocklek på 2,5 mm. Borrkronorna
har tum-anslutning.
www.saint-gobainabrasives.com
www.nimbusdiamond.com
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Nu kommer NPK med sin nya stålsaxserie
K-Serien. Stålsaxarna är utvecklade för att riva
stålkonstruktioner på ett snabbt och effektivt
sätt. Samtliga modeller är designade och utformade för bästa tänkbara sikt under arbetet
med saxen. Den höga klippkraften tillsammans
med den integrerade PowerBooster-systemet
gör varje modell till en av marknadens mest
effektiva och kraftiga stålsaxar på marknaden.
Stålsaxarna kan användas till alla typer av stål

som armering och järnbalkar. Den speciella
utformningen av huvudaxeln förhindrar att ramen
kan deformeras på ett oönskat sätt. På så sätt
får man ett konstant avstånd mellan armar och
klippskär som motverkar att material fastnar
mellan klippskären.
I och med denna unika konstruktion kan man
även klippa tunnplåt utan problem. NPK stålsaxar
finns i 6 modeller från 280 till 4180 kg.

www.semab.org

Maskiner för rivning från Yanmar

Tre nya 3-fassugar
från Pullman Ermator
Pullman Ermator meddelar att man tagit fram
tre nya 3-fasdammsugare. Nya modellen
T4000 ersätter sugarna T3000 samt T3500.
Den nya sugen kommer att vara utrustad med
bl a manometer och timräknare som alla nyheter från Pullman Ermator. Man har dessutom
lyckats sänka vikten ner till 90 kg vilket är unikt
då det handlar om en 3-fasmaskin på 4 kW.
De flesta liknande maskiner ligger betydligt
högre i vikt, omkring 130 kg. T4000 flöde är
420m3/h och vaccumkapaciteten på 26 kpa.
Den nya T 4000 bygger på samma chassi som
Pullman Ermators S36 vilket innebär att den
inte är högre än den maskinen. Filtersystemet
bygger på strumpfilter vilket, enligt Stefan
Bergsten på Pullman Ermator, är det absolut
bästa filtersystemet på 3-fasmaskiner.
Den andra nyheten är T6000 som nu är
färdigutvecklad. Orsaken till varför den nya
modellen tagit tid att få fram förklarar Stefan
Bergsten med följande:
“Vi har upplevt att föregångaren till nya
T6000 kopierades en hel del. Kopior som
fungerade betydligt sämre än originalet.

Nya stålsaxar från NPK

Därför ville vi lägga ner ordentligt med tid för
att markera att den nya modellen verkligen
uppfyller Pullman Ermator standard”, säger
Stefan.
Den nya T6000 visades för första gången
på Demcon-mässan. En stor fördel med
den nya modellen är att den endast bygger
1290cm på höjden. Den har ett flöde på
600m3/h och en vaccumeffekt på 28 kpa.
Maskinen har dessutom gjorts lättare och
väger endast 168kg. Den är dessutom försedd
med det nya Camlock-systemet.
Sist ut är T8600 som bygger på Pullman Ermators storsäljare T7500. Effekten
ligger på 8600kwa med en vacuumeffekt
på 29 kpa. Maskinens luftflöde är 700 m3/h.
Även denna modell är försedd med det nya
Camlock-systemet
T8600 är byggd för att möta upp
marknadens mer effektiva slipar och fräsar
men för de applikationer där man fortfarande
behöver en smidig maskin. Modellen T7500
kommer fortsatt att finnas kvar i sortimentet.

www.pullman-ermator.se
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Nu slår Wiklund Trading ett slag för Yanmars sortiment av rivningsutrustade maskiner. Yanmar har ett
populärt sortiment av mini- och medeltunga grävare
som nu kan fås rivningsutrustade vilket gör maskinerna perfekta för olika typer av rivningsarbeten.
Modellen Vio25 som väger 3450 kg med
redskap har en räckvidd på 5990 mm och kan
bära rivningsredskap på upp till 300 kg. Det sitter slangbrottsventiler på bommen och stickans
cylindrar. Maskinens underrede är variabelt mellan
1450 – 1800 mm. Över hyttens framruta och tak
sitter ett kraftigt skydd som skyddar från nedfallande
rivningsmaterial. Maskinen har funktionen ROPS
och mekanisk låsning av bomsväng.
Nästa rivningsmodell är Yanmar Vio57 som kan
bära rivningsverktyg på upp till 400 kg. Maskinen
väger 6020 kg med en maximal rivningsräckvidd
på 7306 mm och en höjd på 8357 mm.
Även på denna maskin är underredet hydrauliskt variabelt mellan 1990 till 2410 mm.
Skyddat tak och framruta samt ROPS är även
standard på denna maskin. Dessutom är hytten
luftkonditionerad.
Nästa modellsteg för rivning är Yanmar SV100
som väger 11 000 Kg med redskap. Den här

maskinen har en höjd på 10300 mm och en räckvidd på 8786 mm. Även denna maskin är försedd
med de olika egenskaperna för rivningsarbeten
och det hydrauliskt variabla underredet kan justeras
mellan 2320 till 2820 mm.

www.wiklundtrading.com

Från vänster Håkan Björk, Per Fredheim, Peter Eriksson, Peter Nilsson, Magnus von Dahn och Niklas Rickan.

“SUPERDISTRIBUTÖREN”
Fredheim Maskin AS i Skiptvet, Norge är ett företag
som gått med raketfart
sedan det grundades 1998
av Per Fredheim. Företaget
arbetar framförallt med
försäljning av maskiner och
utrustningar för krossning,
återvinning, siktning och
sortering.

Sedan 2006 är man återförsäljare i Norge av belgiska
Keestrack. Försäljningen gick med raketfart redan från
start och man blev snabbt den starkaste återförsäljaren
inom Keestrack-organisationen med till dags dato en
försäljning på dryga 250 maskiner. 2008 som var ett
mycket bra år i Norge sålde man inte mindre än 65 nya
Keestrack-maskiner och bolaget omsatte 105 MNOK. Trots
lågkonjunkturen har man fortsatt att vinna mark. 2009
övertog man försäljningen på den svenska marknaden
genom ett samarbete med Björks Maskin AB. Under 2009
såldes nio Keestrack i Sverige och i år, fram till oktober,
hade man sålt inte mindre än 25 stycken.

tanke på att det inte fanns många Keestrack-verk i Sverige
dessförinnan. Jag tror att det är vår kommunikation med
marknaden och tydlig information om produktprogrammets fördelar som har haft betydelse för vår goda försäljning”, berättar Håkan Björk på Fredheim Maskin.
Anledningen till att PD haft förmånen att titta lite
närmare på produkterna är att tidningen bjöds in på en
omfattande demonstration och kundträff för kunder i
Norge och Sverige som hölls i Sarpsborg den 7-11 oktober.
Kunderna var ca 60 till antalet och kom från Tromsö i norr
till Malmö i söder.
Fredheim Maskins kontor och anläggning ligger
Skiptvet bara några mil från Sarpsborg och demonstrationer hölls vid Skolt krossanläggning strax utanför
Sarpsborg. I bergtäkten hade man samlat inte mindre än
åtta maskiner i 20- till 25-tonsklassen, fördelat på tre
krossar och fem sortringsverk, som gick för fullt under
de fyra dagarna. Ett stort antal kunder i Norden bjudits
in samt representanter från pressen. Dessutom valde
tillverkaren Keestrack att förlägga sin världskonferens
i Sarpsborg som samlade inte mindre än 85 personer
från hela världen.

Man kommer nu att accelerera satsningen bland kross- och
sorteringskunderna. Även återvinnings- och rivningsentreprenörer står högt upp på agendan då Keestrack-maskinerna
passar utmärkt inom dessa användningsområden och man
kan dessutom erbjuda en hög servicegrad i de båda länderna.
I takt med satsningen på den svenska marknaden har man
anställt Niklas Rickan som försäljningschef i Sverige som
arbetar i nära samarbete med Håkan Björk.
Håkan Björk var den som på uppdrag av och tillsammans med Fredheim Maskin AS nylanserade Keestrack i
Sverige.

www.fredheim-maskin.se

Fortsatt målmedveten satsning
Fredheim Maskin vet redan nu, efter några lyckade försäljningsår i både Norge och Sverige, att potentialen är hög.

“Kommunikationen med
marknaden är oerhört viktig”
“En helt fantastisk utveckling tycker jag framförallt med
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THE LEARNING

STARTS NOW
Put down this magazine and turn on your computer for some
free industry webcasts. They’re crammed with practical
information you can use right now. It makes waiting for
the sunny days of CONEXPO-CON/AGG 2011 a little easier.
MARCH 22-26
LAS VEGAS USA

Free webcasts valued at $70 each!

Concrete Always Cracks
Prevent your customers’ callbacks by
eliminating this recurring problem.

Best Practices for Fleet Management
Save 2% to 5% in your fleet maintenance
budget with these efficiencies.

Project Management Fundamentals
Become a better project manager by
improving your project management skills.

Paydirt: Mass Excavating Alternatives
for Mass Profit
Choose the right equipment to increase
your profits.

Register to view anytime at:
http://www.conexpoconagg.com/intlv
© 2010 Association of Equipment Manufacturers

Co-located
with

Nya golvslipar från Scanmaskin
På kort tid har tillverkaren Scanmaskin lanserat
två nya slipar. Först kom Scan Combiflex
450 och nu alldeles nyligen Scan Combiflex
1000 RC.

Scan Combiflex 450
Scan Combiflex 450 är utvecklad för uthyrare,
golvläggare, sanerare m m. ScanCombiflex 450
är lite smidigare, lite enklare och mycket billigare
men lika effektiv som motsvarande något större
maskiner, enligt tillverkaren. Slipbredden är 450
mm. Motorn är enfas och på 1,5 kW. Rpm
ligger på 950 och totalvikten är 90 kg. Den är
lätt att transportera och tar väldigt lite utrymme
vid transport.
Trots att maskinen är så lätt (90 kg) är den
mycket robust. Det finns inga plastdetaljer, allt

är gjort i stål, vilket gör
att den är mycket stryktålig och stadig att köra.
Konstruktionen med vulkaniserade ringar minskar
vibrationerna och gör
maskinen mycket följsam
för ojämnheter i golvytan.
Enfasmatningen bekräftar
ytterligare Scanmaskins
satsning på användarvänlighet och flexibilitet.
Scan Combiflex 450 är avsedd för att slipa
betong, sten och flytspackel. Den slipar bort färg,
mattklister och föroreningar utan problem. Med
ScanCombiflex 450 kan man enkelt riva bort tunnare beläggningar med SC-Tiger Silver, grovslipa
och finslipa med olika Snap-On verktyg, polera
betong och terrazzo torrt, slipa trägolv. Priset på
maskinen är 26750 kr.

Scan Combiflex 1000 RC
Lagom till mässorna DEMCON och ExpoRent
lanserade man dessutom sin största golvslip
Scan Combiflex 1000 RC. Den nya modellen
är robust och stabil. Byggd i stål för avverkning
av de riktigt stora ytorna med en slipyta på en
meter i diameter. Scan Combiflex 1000 RC, är
en slipmaskin som kombinerar styrkan mellan
slipmetoden med fyra slipskivor roterande på en
stor skiva roterande åt andra hållet, med möjligheten att slipa med hög hastighet på skivorna

och större tyngd på maskinen. Scanmaskin har
ett patenterat, radiostyrt drivsystem som möjliggör en stabil och jämn slipning. Radiostyrningen
innebär att operatören frigöres för
tömning av stoftavskiljaren samt för
hanteringen av kablar, allt medan
maskinen är i drift.

)/b.7$5
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Teknisk Data
Scan Combiflex 1000 RC
Effekt: 		
Ampere: 		
Volt: 		
Frekvens:		
Vikt:		
Slipdiameter:
Diameter, slipskiva:
Varvtal:
Styrström:
Batterier, drivn./transport:
Batterier:
Radio frekvens:
Vattentank:		

14,4 kW
400V, 3x400V 32A 3-fas
400 V
50Hz
650 kg
1000 mm
240mm(4skivor+stora skivan)
300-1200/min
24 V
Lead
NiHM
433-434
extra tillval

+H\OR$&(

Scan Combiflex 450
Effekt: 		
Ström: 		
Spänning: 		
Varvtal: 		
Frekvens: 		
Vikt:		
Slipdiameter:
Diameter slipskiva:

1,5 kW
8,7 A
230 V 1-fas
950/min
50 Hz
90 kg
450 mm
3x150 mm

+H\OR9RUWH[

www.scanmaskin.se

Husqvarna lanserar automatiskt borrsystem
“AD 10 baseras på en helt ny teknik, som
“Få mer gjort, med mindre ansträngning”, lyder ett
innebär att produkten känner av vilken Husqvarnaav argumenten i Husqvarnas presentationstexter när
maskin den arbetar med, och optimerar matningen
de nu lanserar den nya automatiska borrmataren
utifrån det. Det ger en konstant, hög effektivitet,
AD 10. Enligt Husqvarna jobbar AD 10 istället för
bättre borrprecision och sparar både verktyg och
håltagaren och är, enligt tillverkaren, i särklass vad
operatör. Håltagaren kan åstadkomma mer, med
gäller snabbhet, ergonomi och intelligens.
mindre ansträngning”, säger Lars Gustafsson,
AD 10 erbjuder tillsammans med Husqvarnas
Global Produktchef, Construction Equipment,
borrmaskiner och borrstativ ett automatiskt, effektivt
Husqvarna Construction Products.
borrsystem. Inget manuellt arbete krävs för att
AD 10 är utvecklad med ett tydligt användarfoförflytta borrmaskinen längs borrstativet. Operatören
kus. Enheten är enkel att montera och manövrera.
kan stå bekvämt upprätt vid användning och utan att
På några sekunder snäpps den fast i valfri vinkel på
behöva veva. Med en variabel hastighet från 0-3.2
borrmaskinen. Med hjälp av endast ett reglage på
m/min i båda riktningar är, enligt Husqvarna, AD 10 ,QIRUXWD
den snabbaste produkten i sitt slag på marknaden. AD 10 kontrollerar operatören hastighet, riktning
Det ger effektiv borrning, men innebär också att  och kraft under borrningsförloppet. AD 10 känner av
när borrkronan gått igenom materialet och stoppar
borrkrona och borrkärna snabbt backas tillbaka 3URIHVVLRQHOOGHPROHULQJ
1XPPHU
då automatiskt både matning och borrning.
ur materialet.
.YDUWVLGDVWnHQGH[PP
AD 10 har en kompakt design och väger bara
%90$%
3.6 kg. Produkten beräknas finnas på marknaden
3HWHU6FKPLGW
i januari 2011.
%R[
Historiskt sett har automatiska borrmatare
*|WHERUJ
varit väldigt dyra och det är ett viktigt argument för
SHWHUVFKPLGW#EYPVH
AD 10. Den kommer att kosta under 10 000 kr

vilket innebär att man får nästan tre AD 10 till priset

av vad en håltagare betalde för en tidigare. Det är
Lars Gustafsson, global produktchef
på Husqvarna Construction Products
presenterade AD 10 i samband med
invigningen av nya fabriken i Åsbro.

+H\OR3RZHU9HQW

Husqvarnas automatiska borrsystem
låter borrmaskinen jobba i stället för
håltagaren. Med en hastighet på upp
till 3.2 m/min i båda riktningar är AD
10 den snabbaste produkten i sitt slag
på marknaden.

+H\OR7'

dessutom sällan en håltagare bara har behov för
en automatisk borrmatare på ett jobb.
Korta fakta Husqvarna AD 10

Avsedd för Husqvarnas borrmaskiner: DM 220, DM 280,
DM 340 och borrstativet DS 450
Vikt: 3,6 kilo.
Hastighet: 0-3,2 m/min i båda riktningar.
AD 10 kan monteras på båda sidor om borrstativet
DS 450. Med en fästplatta monteras AD 10 snabbt och
enkelt vid borrstativet DS 450.
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branschen genom ledande befattningar på bl.a. Skanska, Hifab och nu
senast NVS Installation AB.
Ola är speciellt engagerad i byggbranschens utvecklingsfrågor och
då främst kompetensutveckling. Bland förtroendeuppdragen under åren
märks ordförandeskap för KTH Byggenskap, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, Svensk Byggtjänst, VVS Företagen, hedersledamot på KTH Samhällsbyggnad samt stiftare i Fria Byggakademien,
en ledarskapsutbildning för bygg- och fastighetsbranschen. Ola tillträder
som VD för Sveriges Byggindustrier efter årsskiftet.
“Styrelsen är väldigt glad över att Ola börjar hos oss på BI. Med
sina erfarenheter från såväl byggföretag som konsult- och installationsverksamhet skapas det stora möjligheter att samla branschen mot vårt
gemensamma mål, att skapa en attraktiv byggbransch”, säger Leif Stridh,
ordförande i Sveriges Byggindustrier.
“Ola har gått i frontlinjen inom områden som etik, samverkan och
förändringsledning och det passar väl in när han nu ska leda arbetet mot
branschens två stora prioriterade projekt, ”Ett modernt medarbetaravtal”
och ”En bransch utan svartarbete”, fortsätter Leif Stridh.
“Min vision är nu att kraftfullt verka för att få bort epitetet “Sega
Gubbar” från svensk byggbransch”, avslutar Ola Månsson, tillträdande
VD för Sveriges Byggindustrier.

OilQuick levererar
snabbfästessystem till
försvarets materielverk
Försvarets Materielverk, FMV, har beställt ett större antal Volvo hjullastare och grävmaskiner från Swecon som skall kunna användas i
internationella uppdrag. Samtliga grävmaskiner kommer att utrustas
med OilQuicks helautomatiska snabbfästessystem OQ 70 och de festa
lastmaskinerna kommer att utrustas med OilQuicks snabbfästessystemet
för lastmaskiner OQL 300.
Det var i december förra året som FMV i en offentlig upphandling
begärde in offerter på ett stort antal maskiner och redskap. Efter
granskning av offerterna föll valet på Swecon, som kommer att leverera
ett större antal Volvo L90F hjullastare samt EC 210CL grävmaskiner.
Specifikationerna och kraven var mycket detaljerade och innefattade
bland annat att man skall kunna byta hydrauliska redskap utan att
behöva lämna förarhytten. OilQuick kommer att utrusta grävmaskinerna
med ett OQ 70 fäste inklusive OilQuick Tiltrotator OQTR 60B, ett antal
adapterplattor för hammare, klipp- och krossverktyg, sorteringsskopa från
ALLU samt buskröjningsaggregat från Slagkraft. Hjullastarna kommer att
vara utrustade med OilQuicks helautomatiska snabbfästessystem OQL
300 så att man sekundsnabbt kan byta mellan hydrauliska pallgaffar
och ALLU sorteringsskopa.

www.oilquick.se

Ola Månsson, ny VD på
Sveriges Byggindustrier
Styrelsen har utsett Ola Månsson till ny VD i Sveriges Byggindustrier (BI)
efter Bo Antoni, som lämnar VD-posten efter årsskiftet. Ola Månsson är
53 år och civilingenjör Väg & Vatten. Ola arbetar idag som regionchef
på NVS Installation AB.
Ola Månsson har en bred bakgrund från bygg- och fastighets-
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Byggbranschen
säkrare än någonsin
Återigen har olyckstalen för byggbranschen sjunkit till historiskt låg nivå.
Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att den nedåtgående trenden för
arbetsolycksfallen under 2000-talet har fortsatt.
Minskningen har skett stadigt även under den turbulenta perioden
2007-2009, som innebar en inledande kraftigt ökad sysselsättning följd
av en snabb minskning och sedan återigen en ökning. Antalet olyckor
år 2009 minskade till 1.509 medan frekvensen, antal olyckor/1.000
sysselsatta, minskade till 10,2. Det är ännu en gång en minskning med
ungefär 10 procent från föregående år och är den lägsta frekvens som
någonsin noterats.
Fallolyckorna, som ofta leder till svåra skador, har minskat påtagligt
och dödsolyckorna nästan halverades jämfört med föregående år.
Även arbetssjukdomarna har fortsatt sjunka och noterar också lägsta
nivån någonsin. Minskningen från föregående år är hela 14 procent.
Särskilt har de i byggbranschen relativt vanliga belastningsskadorna
minskat kraftigt.
“Detta är en mycket glädjande utveckling”, säger Björn Samuelson,
arbetsmiljöexpert på BI. Branschen har tagit ordentligt tag i de problem
som finns och det ger resultat. Men ambitionen är att säkerheten ska bli
ännu bättre och byggbranschen har nu målet att få den totalt sett bästa
arbetsmiljön i svenskt näringsliv.

www.bygg.org

Otillåten direktupphandling
av Halmstad arena
Bygget av Halmstad arena skulle ha upphandlats i konkurrens enligt
upphandlingsreglerna. Kommunen gjorde en otillåten direktupphandling
när kontraktet skrevs med byggföretaget. Det har Konkurrensverket
konstaterat i ett beslut.
Halmstad kommun har, utan att annonsera ut upphandlingen, skrivit
kontrakt med ett byggbolag om projektering, utförande och överlämnande
av Halmstad arena. Kontraktets värde var, när kontraktet skrevs 2007,
på drygt 347 miljoner kronor.
“Eftersom upphandlingen inte har annonserats kommer skattebetalarna aldrig att få veta om deras pengar har använts på det mest
effektiva sättet när arenan byggdes. Upphandlingsreglerna syftar till att
säkerställa att offentliga medel används effektivt och det är ledsamt att
konstatera att så stora kontrakt fördelats i strid med regelverket”, säger
Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Konkurrensverket bedömer att det inte fanns några undantag i
upphandlingsreglerna som kunde användas för Halmstad kommun.

Byggkontraktet skulle ha upphandlats i konkurrens och genomförts
efter annonsering inom EU. Halmstad kommun har brutit mot upphandlingslagstiftningen. Kommunen har därmed gjort sig skyldig till en
otillåten direktupphandling.
En kartläggning av offentliga upphandlingar av byggentreprenader
genomförs nu hos Konkurrensverket. Beslutet om Halmstad arena
är ett utflöde av denna kartläggning som kommer att fortsätta under
resten av 2010. Målet med kartläggningen är att öka kunskapen och
samsynen om offentlig upphandling inom byggentreprenadområdet.
Resultaten och lärdomarna av kartläggningen och tillsynen kommer att
sammanställas i en rapport.
Sedan i somras har lagstiftningen för offentliga upphandlingar
skärpts. I fortsättningen riskerar de kommuner, landsting eller statliga
myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar böter på upp till 10
miljoner kronor.
“Den skärpta lagstiftningen är ju inte tillämplig i detta fall, men kommer framöver förhoppningsvis att förmå fler kommuner och myndigheter
att följa reglerna på upphandlingsområdet. Det är bra. Det är viktigt att
skattepengar används effektivt och att alla som vill får chans att lämna
anbud”, säger Dan Sjöblom.

Källa: Konkurrensverket

Vad händer med
ROT-avdraget på sikt?
Byggbranschen i samverkan välkomnar den rödgröna omsvängningen
till ROT-avdraget.
“Vi är nöjda med att alla riksdagspartier är ense om att behålla ROTavdraget nästa mandatperiod”, säger Björn Wellhagen, projektledare för
Byggbranschen i samverkan. Erfarenheterna visar att avdraget är mycket
betydelsefullt för att omvandla svarta jobb till vita. Det hade dock känts
ännu bättre om de rödgröna hade lämnat ett mer långsiktigt besked om
ROT-avdragets framtid än för bara en mandatperiod.
Ett permanent ROT-avdrag infördes i december 2008 av alliansregeringen för att motverka svartarbete. Den rödgröna oppositionen har
tidigare hävdat att avdraget av konjunkturskäl ska vara tidsbegränsat,
men tidiagre inte fastställt tidpunkten för när den vill genomföra borttagandet.
“Det är viktigt med långsiktiga och stabila spelregler i kampen mot
oseriösa aktörer. Vi kämpar på oavsett vilken konjunktur vi befinner oss
i. Målet för oss är att förändra attityden till svartarbete och göra det enkelt
att agera vitt”, säger Björn Wellhagen.

ROT fortfarande hotat
Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att utnyttjandet av ROT-avdraget
har nått nya höjder. “Det mest glädjande är att byggföretagen får lättare att
konkurrera på lika villkor och att de oseriösa aktörerna tappar fotfäste”,
säger Wellhagen.
“Hittills har 734.000 personer fått ROT-avdrag och storleken på
utbetalningarna indikerar nu en omsättning på drygt 30 miljarder i
branschen på årsbasis”, fortsätter Björn Wellhagen.
ROT-avdraget infördes i december 2008. I dagsläget har Skatteverket en utbetalningstakt på drygt en miljard kronor i månaden för
ROT-avdrag. Det innebär att byggbranschen årligen omsätter ungefär
30 miljarder, inkluderat materialkostnader och den halva arbetskostnad
som hushållen själva betalar. För staten innebär det intäkter på omkring
17 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande
material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till en skattereduktion på 12
miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,40
kronor i skatteintäkt.
“Reformen är självfinansierad och gynnar samhället genom att
konkurrensen blir sundare och arbetsförhållandena säkrare. I kampen
mot oseriösa aktörer är kontinuitet viktig. De rödgröna har nu bestämt att
de vill ha kvar ROT-avdraget till 2014 för att sedan ta bort det. Nedläggningshotet mot ROT-avdraget finns alltså kvar från de rödgröna vilket
är mycket oroande för oss som arbetar för en hederligare byggbransch”,
avslutar Björn Wellhagen.

www.byggbranschenisamverkan.se

Q
@
M
H
F
J
M
R
D
@
O

L
@
O
H
M
K
Ė
R
I
U
3
K
N
F

PHG
M
U
H
W
D
V

Q
*ņO ÂDWWXWÓNDÁGULQÁDUHWMQÁSÂOLWOULJLV
UGXS $OOWGXEHJ IÓUHWWEUDSQHw 
D
U
H
G
)XQ LSQLQJ" PDVNLQ &*UH\OL
JROYVO RFKUREXVW HWKHWHU+7
HQNHO ÁOYNODUDYDO
'HWVM

+7&*/



+7&*/



+7&*/



+7&*/

+7&*/'





.DQWVOLSQLQJVNLW



+7&*UH\OLQHYÁUOGVOHGDQGH
WHNQLNLHQNUDIWIXOORFK
NRVWQDGVHIIHNWLYPDVNLQVHULH
5REXVWRFKHQNHOW
s(QNODDWWDQYÁQGD
s'HOEDUDIÓUHQNODUHWUDQVSRUW
s)O\WDQGHNÂSD
s6WDUNDRFKUREXVWD
s+7&*/E\JJVHQNHOW
RPWLOOHQNDQVWOLS
/ÁVPHUSÂ
ZZZJUH\JULQGHUFRP

(QNHONDQWVOLSQLQJ

+7&*UH\OLQHw

PDVNLQHUL
+7&*/E\JJVHQNHOW
RPWLOOHQNDQWVOLS

'3"2VDCDM !
3DK  
$ ONRSLQIR#KWFVZHGHQFRP

)ÓURUGHUULQJZZZKWFƃRRUV\VWHPVFRP

B

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

BR2155

BR2577

Byggda för hårda tag
och hög flexibilitet
Sandviks hydraulhammare BR2155 och BR2577 har
en flexibel modulkonstruktion som gör det möjligt
att modifiera hammaren beroende på vilka krav
tillämpningen ställer. Det finns en rad olika tillval att
välja på.
BR2155 och BR2577 har en lättviktskonstruktion där förhållandet mellan styrka och vikt gör
dem ledande i sin klass och ger hög produktivitet i
ett stort antal applikationer inom demolering, återvinning och skutslagning.

Modell
Arbetsvikt (kg):
Spettdiameter (mm):
Bärarens vikt (ton):

BR2577

1 220

1 700

118

135

16-26

21-30

Ring för mer information eller
boka tid för demo eller provkörning!
Rolf Olsson tel 070-622 03 23.
Rolf Pettersson tel 070-595 57 37.

S A N D V I K M I NING A ND CO NS T RU CT IO N S V E RIGE AB, t el 026-26 20 00
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