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Bäste kollega
Då bär det av mot höst igen efter en sämre 
sommar än på länge. Under sommarmånaderna 
har det dock inte regnat så mycket men det har 
heller inte varit särskilt varm samt att det varit 
ganska solfattigt på sina håll. Men vi ska inte 
klaga, det har varit desto varmare i branschen, 
för att inte säga hett. Det går bra för den svens-
ka byggbranschen och demoleringsbranschen i 
synnerhet. Det är mycket på gång men samtidigt 
tuff konkurrens med många aktörer som vill 
vara med och dela på kakan. Så länge vi har 
bostadsbrist kommer också högkonjunkturen 
att hålla i sig. Enligt analytikerna så kommer det 
här att hålla i sig en bra bit framöver, i alla fall 
hela 2018. Landets tillväxttakt ifråga om BNP 
har reviderats upp under sommaren från 2,5 till 
3 procent. Statens finanser är goda och nästa 
år i september har vi val i Sverige, något som 

också påverkar att situationen i landet kommer 
att hålla i sig då vi blivit vana at det förekommer 
ganska mycket valfläsk eller kanske valfjäsk då 
det är valår. Vi har en minst sagt spännande 
parlamentarisk situation i landet och i princip 
vad som helst kan hända.

Med mycket att göra för våra entreprenörer 
ökar kraven på att ha resurser både ifråga om 
kunnig personal, maskiner och verktyg. Idag 
är utbildad personal redan en bristvara inom 
demoleringsbranschen.  Hård belastning på 
maskinparken vid högkonjunktur gör att den bör 
ses över ifråga om service och reparationer och 
ny utrustning behöver införskaffas. Försäljningen 
av anläggningsmaskiner i maskiner är högre än 
någonsin dock har marknaden hållit igen lite 
vad gäller andra utrustningar och hydrauliska 
verktyg men nu verkar det lossna också. Med 
många projekt igång över hela landet kommer 

verktygskonsumtionen att fortsätta öka under 
2017 och 2018.

Så sammanfattningsvis ser det väldigt bra ut 
för Sverige. 

I den här utgåvan avspeglas lite hur det ser 
ut i rivningsbranschen med den årliga Rivnings-
specialen. Vi publicerar även ett tema om nya 
demoleringsverktyg. Det är dessutom bara ett 
år kvar till nästa upplaga av DEMCON som hålls 
27-28 september på Infracity norr om Stockholm. 
Du kan läsa mer om mässan och det stundande 
Svenska Demoleringspriset i den här utgåvan. 
Förutom detta finns en massa annat intressant 
att läsa om i form av produktreleaser, arbetsplats-
reportage, businessnotiser med mera.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

SVERIGE GÅR PÅ HÖGVARV!





Tillsamman med de senaste för-
värven av Diamond Tool Supply, 
Pullman Ermator och HTC är 
Husqvarna Construction mark-
nadsledande inom det snabbt 
växande och attraktiva marknads-
segmentet för att slipa och po-
lera betonggolv. För att förbättra 
kundsupport, få en bättre över-
gripande samordning av verk-
samheten samt stödja den ökande 
takten av investeringar för tillväxt, 
avser Husqvarna Construction, 
i avvaktan på sedvanliga fack-
liga förhandlingsprocesser, att 

genomföra ett antal strukturella 
förändringar.

“Vi är fast beslutna att investera 
och växa i detta attraktiva mark-
nadssegment och erbjuda den 
bästa helhetslösningen för våra 
kunder”, säger Henric Andersson, 
President Construction Division.

Husqvarna Construction kom-
mer fortsättningsvis producera 
och sälja produkter under olika 
varumärken, men i större ut-
sträckning dra nytta av den be-
fintliga globala infrastruktur för 
att öka såväl effektivitet som leve-

ransförmåga. De föreslagna änd-
ringarna innebär en risk för om-
kring 50 medarbetare, inkluderat 
stängningen av Pullman Ermators 
anläggningar i Smedjebacken, 
Sverige och Tampa, Florida, USA.

Den totala kostnaden för för-
ändringarna beräknas uppgå till 
cirka 65 miljoner kronor. Huvud-
delen av beloppet kommer belasta 
Construction-divisionens rörelse-
resultat för tredje kvartalet 2017, 
resterande del i fjärde kvartalet, 
och återbetalningstiden uppskat-
tas till mellan 18 och 24 månader.
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Ny säljare i 
Stockholm för CASE

Konsolidering av Husqvarna Constructions 
verksamhet inom Concrete Surfaces and Floors

Harmoniskt samarbete 
som skiljer från mängden  

Jerneviken skandinavisk generalagent för OxySanTM
Jerneviken Maskin meddelar att 
man utsetts till generalagent i Skan-
dinavien för OxySan, portabla och 
ozonfri joniserare som med  kraftfull 
prestanda och ny teknik renar  krä-
vande miljöer inom bygg-  och riv-
ningsbranschen. Agenturen startade 
i  juli 2017 och gäller  försäljning, ser-
vice, reparation av det  uppdaterade 
och förbättrade joniseringsaggre-
gaten OxySan. Oxysan  lämpar  sig 
framförallt till bygg-  och  rivnings-
branschen där  damm  utgör  ett pro-
blem och inom  miljöer med starka 
dofter eller förorenad  luft.

Beroende på nedsmutsnings-
grad kan oxysan  användas på olika 
sätt för att  uppnå  önskat resultat 
- maxeffekt för att snabbt få bort  
luftföroreningar eller  lukter  ur ett 
rum och på svag  joniseringseffekt 

för att  förebygga att  luften  blir 
dammig eller förorenad. OxySan  
renar  inneluften på ett  naturligt 
sätt genom att  återställa den  na-
turliga mängden av joner som  där-
med ger  positiva  hälsoeffekter och 
en förbättrad  arbetsmiljö.

Med hjälp av jonisering  fylls 
luften av positiva och negativa  jo-
ner. Dessa molekyler  bildar större 
partiklar som  blir tunga  och  fal-
ler till golvet. Detta gör  att bland 
annat dammpartiklar, asbest  och 
andra farliga mikropartiklar som  
skapar hälsovådliga arbetsmiljöer  
blir lätta att dammsuga upp. Oxy-
san är ett portabelt  aggregat  med 
hög  prestanda och låg energiför-
brukning. Effekten  av oxysan har 
långhållbarhet och vid behov kan  
flera aggregat  användas samtidigt.

Ritchie Bros. förvärv av IronPlanet 
är en av de mest anmärknings-
värda händelserna på senare tid 
inom den globala sektorn för an-
läggningsmaskiner. Resultatet är 
en ny stormakt inom tung utrust-
ning. Den officiella sammanslut-
ningen av två av världens ledande 
auktionsföretag för anläggnings-
maskiner, som inträffade den 31 
maj i år, är kulmen på en lång pro-
cess. Ett förväntat resultat, efter 
det formella tillkännagivandet av 
Ritchie Bros. föreslagna uppköp 
av Iron Planet i augusti 2016. 

För Jeroen Rijk, Ritchie Bros. 
vd i Europa, känns det däremot 
mindre som något avslutat och 
mer som ett första steg, även om 
det finns en självklar anledning 
att vara nöjda med den här mil-
stolpen för båda företagen. Det 
är dags att sluta fira och istället se 
framåt. Trots sin långa karriär, där 
han sannolikt redan har sett det 
mesta, kan han inte dölja sin upp-
hetsning för fusionens ”enorma 
möjligheter”. Inte minst för den 
nya stormaktens kunder.

Maskinia växlar upp med Christer 
Lindbom, ny säljare för CASE i 
Stockholm- och Uppsalaregionen. 
Sedan 2012 har Maskinia varit 
generalagent för CASE och se-
dan dess har det skapats en stabil 
plattform.

På anläggningen i Stockholm, 
Järfälla, där Maskinia startat egen 
serviceverksamhet har sedan en 
tid tillbaka Christer Lindbom ta-
git över försäljningen av Case, Jo-
han Gussing som tidigare var Ca-
sesäljare har fått en ny roll inom 
Maskinia i Stockholm.

“Jag ser fram emot att ta vid 
efter Johan och ansvara för Case 
i Stockholm- och Uppsalaregio-
nen. Vi har haft en fin start för 
Case i regionen sedan vi tog över 
generalagenturen 2012, nu ska vi 
vårda och utveckla våra relationer 
med kunderna ytterligare. Tack 
vare att vi nu har vår egen ser-
vice, verkstad och reservdelsför-
säljning så är vi ännu starkare på 
eftermarknad och kan därmed ge 
en högre servicegrad och trygghet 
för våra kunder”, säger Christer 
Lindbom.

Genom att förstärka upp på 
säljsidan och hela tiden jobba mot 
en bredare och mer effektiv ef-
termarknad för CASE så kommer 
Maskinia närmare kunden. Att 
vara nära kunden innebär att Ma-
skinia kan erbjuda snabba insatser 
som gör att ett köp av en CASE 
maskin är ett tryggt köp.

“2016 nådde vi våra högt upp-
satta mål och vi är på rätt väg. De 
fantastiska bandgrävarna i nya 
D-serien imponerar på kunderna 
och 2017 ser ut att bli ett intres-
sant år då vi på Case har lanserat 
både den nya G-serien av hjul-
lastare samt den nya C-serien 
av mingrävare”, avslutar Fredrik 
Holmquist.

Den nya anläggningen har kapa-
citet att producera 1,3 megawatt 
(1,3 miljoner watt) solenergi, vilket 
ger företaget möjlighet att öka an-
delen elektricitet från förnybara 
källor och därmed minska mil-
jöpåverkan genom växthusgaser 
och andra utsläpp som sker vid 
användandet av kol-baserad el. 

”Husqvarna Group ska vara 
med och bidra till en koldiox-
id-snålare framtid och ett mer 
hållbart samhälle. Sustainovate 
är vårt sätt att integrera hållbar-
het djupare i våra affärer. Som 
en del av detta, fick vi tidigare 
i år våra klimatmål godkända 
av den oberoende organisa-

tionen Science Based Target 
Initiative och har som mål att 
minska våra CO2 utsläpp med 
en tredjedel till år 2035 jämfört 
med 2015. Solcellsanläggningen 
vid fabriken kommer årligen 
att generera upp till 25 procent 
av Nashville-anläggningens 
energibehov och är ett bra ex-
empel på hur Sustainovate blir 
till verklighet”, säger Valentin 
Dahlhaus, SVP Group Opera-
tions Husqvarna Group.

Anläggningen börjar byggas 
under tredje kvartalet 2017 och 
beräknas vara klart vid årsskif-
tet. Solcellssystemet är skalbart, 
och kan byggas ut i framtiden.

Nashvillefabrik blir Husqvarna 
Groups första soldrivna anläggning
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Under snart ett års tid har Hus-
qvarna Construction kontinu-
erligt arbetat intensivt med att 
genomföra upprepade utbild-
ningstillfällen hos ett flertal 
kunder, däribland Veidekke och 
NCC.

“Vi på Husqvarna har alltid 
användaren i fokus. Vi tycker 
att det är extremt viktigt att be-
lysa frågeställningar kopplade 
till säker arbetsmiljö. Ett av våra 
huvudsakliga mål är att göra allt 
vi kan för att minimera olyckor 
kopplade till användande av våra 
produkter. Med den inställningen 
känner vi oss stolta över att tagit 
en ledande roll inom utvecklan-
det av utbildningsprogram för att 
främja säkerhet inom vår bransch. 
Vi kommer göra allt vi kan för att 
skapa en säkrare arbetsmiljö för 
våra användare”, säger Hans Lück, 
Säljbolagschef Husqvarna Con-
struction Products.

Utbildningen som under året 
beräknas examinera runt 3000 
användare är sanktionerad av 
Swedish Rental, en organisation 
för svenska uthyrningsföretag, 
och BFB, Branschorganisationen 
för Byggnadsberedningar (Sveri-
ges Byggindustrier).

“Efter olyckorna med motorka-
par agerade Husqvarna föredöm-
ligt. Information och utbildnings-
underlag togs fram snabbt och 

transparent”, säger Lena Haabma 
på Swedish Rental.

UPPSKATTAD UTBILDNING 
Utbildningen har visat sig vara 
mycket uppskattad bland ett fler-
tal av Husqvarnas kunder och 
samarbetspartners.

“Utbildningen har givit vår 
personal en djupare förståelse av 
motorkapen och dess använd-
ningsområde då utbildningen var 
både teoretisk och praktiskt samt 
att det även ingick en genomgång 
om risker med kvartsdamm”, sä-
ger Franco Montebovi, Verksam-
hetsutvecklare på Veidekke.

“Motorkapsutbildningen ser 
vi som ett led i arbetet mot färre 
olyckor med denna maskin. NCC 
beslutade för flera år sedan att 
torrkapning inte är tillåtet pga 
av den dammspridning som då 
uppstår. Idag ser vi att vi tänkte 
rätt i och med kraven i den ”nya” 
kvartsföreskriften. Att kapa utan 
vatten är idag inte bara dumt, 
utan oförsvarbart för seriösa före-
tag”, säger Rolf Tengner på NCC.

“Utbildningen är ett bra ini-
tiativ för att öka kunskapen och 
minska olyckorna med motorka-
par. Det är bra att utbildningen 
lägger stor vikt på kapteknik med 
praktiska moment, men även att 
den belyser vikten av att använda 
rätt diamantverktyg till respektive 

arbetsmoment”, säger Johan Ehk 
Produktchef på Stavdal.

Husqvarna känner sig stolta 
över att lagt grunden för det ut-
bildningsprogram som nu ut-
vecklats till den mån att det be-
härskar möta det stora behov av 
specialutbildning för användande 
av motorkap, diamantklinga och 
dammhantering.

OMFATTANDE UTBILDNING
Utbildningen innehåller praktiska 
övningar för att applicera korrekt 
kapteknik. Utbildningen medför 
dels ökad kompetens, men främst 
bidrar den till att skapa säkrare 
arbetsmiljöer genom att mini-
mera olyckor relaterade till felak-
tigt användande av motorkapar, 
diamantverktyg och dammhante-
ringsutrustning.

TEORETISKA MOMENT
25 % av utbildningen består av 
teoretiska inslag i arbetet med 
motorkapar, diamantverktyg och 
dammhantering.

PRAKTISKT 
SLUTPROV FÖR CERTIFIKAT
Efter genomförd utbildning ge-
nomgår samtliga deltagare ett 
praktiskt slutprov där deltagarna 
vid ett godkänt resultat tilldelas 
certifikat.

www.husqvarnacp.se 

Husqvarna axlar ledande 
roll inom säkerhetsutbildning   

Genom förvärven av Hans An-
dersson Recycling AB och Cor-
varas verksamhet inom industri-
rengöring etablerar sig Veolia på 
den svenska marknaden för mil-
jötjänster inom avfallshantering. 
Därmed kan Veolia i Norden er-
bjuda koncernens hela utbud av 
resursoptimerande miljötjänster 
som bidrar till en cirkulär eko-
nomi.

Veolia Nordic har avtalat med 
Hans Andersson Holding AB om 

att förvärva Hans Andersson Re-
cycling AB med tillhörande dot-
terbolag, ett tiotal hel- eller del-
ägda bolag över hela Sverige som 
2015/16 tillsammans omsatte 1,5 
miljarder kronor och erbjuder 
återvinning för branscher som 
kontor, fastighet, industri och 
verkstad. Veolia Nordic har även 
träffat en överenskommelse med 
Corvara industri- och skadeser-
vice AB om att förvärva Corvaras 
verksamhet inom industrirengö-

ring som är marknadsledande i 
Sverige med en omsättning 2016 
på 475 miljoner kronor.

Genom förvärven får Veolia en 
stark ställning inom avfallshante-
ring i Sverige, vilket tillsammans 
med den befintliga verksamheten 
inom energi, vatten och tekniska 
underhållstjänster gör att före-
taget nu kan erbjuda sina kun-
der på den nordiska marknaden 
hela koncernens tjänsteutbud av 
skräddarsydda miljötjänster.

Veolia förvärvar Hans Andersson Recycling och 
Corvaras verksamhet inom industrirengöringÅkerströms Björbo som ingår i 

Allgongruppen meddelar att man 
tillsammans med Högskolan Da-
larna blivit beviljade ett bidrag 
om 4 MSEK för ett projekt inom 
ramen för det Strategiska inno-
vationsprogrammet ”Smartare 
Elektroniksystem” en gemensam 
satsning av Vinnova, Formas och 
Energimyndigheten. Projektets 
totala budget är 8,6 MSEK.

Projektet avser att ta fram nästa 
generation av skalbar, modulär ra-
diostyrning för industriellt bruk och 
kommer att bidra till digitaliseringen 
av svensk industri genom att erbjuda 
uppkoppling av industrikranar etc. 
Detta leder till att Åkerströms kom-
mer att kunna erbjuda industrin nya 
tjänster och även nya affärsmodeller 
för exempelvis prediktivt underhåll, 
nya säkerhetsfunktioner och effek-
tivare produktion i framtiden. Pro-
jektet leds av Åkerströms ihop med 
Högskolan Dalarna och Boliden. 

”Det är väldigt roligt att Åker-
ströms har fått förtroendet och 
att Vinnova ser potentialen i att 
utveckla den stora industriella 
basen Åkerströms har installerat i 
Norden. Under projektet kommer 
vi tillsammans med kunder ut-
veckla och förflytta Åkerströms i 
värdekedjan ytterligare och stärka 
kundrelationerna än mer”, säger 
Johan Hårdén, Allgon AB.

Beviljas 4 MSEK 

Delvator förstärker marknads-
föringen av Hitachis entrepre-
nadmaskiner i Sverige. Det sker 
genom anställningen av Monika 
Weinberg, som är företagets mark-
nadsansvariga sedan juni i år.

Delvator AB är Hitachis gene-
ralagent och arbetar på flera fron-
ter för att öka Hitachis marknads-
andel i Sverige. 

Monika Weinberg är civileko-
nom med inriktning mot mark-
nadsföring och kommer närmast 
från BoKlok Housing AB där hon 
arbetat med marknadsföring av 
bostadsprojekt.

Monika Weinberg stärker 
Delvators marknadsföring



Betongsåg med 150 mm skärdjup
Godkänd för vatten/el
Enkel och säker att använda
Elektroniskt överbelastningsskydd
Stark 2700 W (16A)
Max klingdiameter Ø 406 mm
Tålig, stark och driftsäker
Servicevänlig
Låg vikt 

PERFEKT!

TEL :  031 -19  88  80  •  MARIEHOLMSGATAN 10  •  GÖTEBORG
TEL :  08 -23  29  00  •  S :T  ANSGARS  VÄG 6  •  SOLNA
TEL :  0431 -7 10  00  •  HALLANDSVÄGEN 27  •  BÅSTAD 
WEB:  WWW.MIDHAGE .SE  •  MAIL :  INFO@MIDHAGE .SE

Sågen är självklart CE-märkt.
Originalet finns bara hos oss 
på Midhage. Vill du se mer av 
sågen så scanna QR-koden.

Midhage Annons Såg PD Sep 2017.indd   1 2017-09-06   10:44:30

HYR, KÖP LEASA VERKTYG FÖR:

DEMOLERING, RIVNING & ÅTERVINNING

AMAS Svenska AB
Kvartsgatan 8, 749 40 Enköping

0171-48 74 00
info@amas.se
www.amas.se

Pulveriserare, förstklassigt
verktyg för primär rivning.
• Hög krosskraft
• Kolv skyddad i ramen
• Utbytbara stål & krossplattor
• HARDOX in my body
• HARDOX wear plate
• Speed valve

Rivningsgrip, käftar för sortering 
och tuffare rivning. Kan varieras 
med olika käftbredd.
• Hög gripkraft
• Hög kapacitet
• Utbytbara och vändbara 

slitstål
• HARDOX in my body
• HARDOX wear plate

Stålsax, enastående prestanda i 
förhållande till vikt. Smidig design, 
kan användas både för primär och 
sekundär klippning.
• Kolv skyddad i ramen
• Vändbara slitstål
• Speed valve

Hydraulhammare, konstruerade 
helt utan genomgående bultar. 
Mindre underhåll och stillestånd. 
Överlägsen styrka i förhållande till 
vikt.
• Solid hammarkropp, färre 

rörliga delar
• Inga genomgående bultar (ej 

FXJ770)
• Ventiljusterare ger optimal 

prestanda
• Lägre vikt högre kraft
• Ställbar slagfrekvens
• Tomslagsskydd

Hydraulmagnet, komplett enhet ”plug and play” med integrerad 
magnetgenerator. Världens snabbaste avmagnetisering på 0,8
sekunder. Snabbt byte från en maskin till en annan.
• Världens snabbaste avmagnetisering, 0,8 sekunder
• Enkel att ansluta, ingen installation
• Inga elkablar
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Det är hos oss du hittar ALFA
Finns som borr och klingor

Båstad 0431 - 710 00 - Sthlm 08 - 23 29 00 - Gbg 031 - 19 88 80

Annons PD sep 2017.indd   1 2017-09-06   10:33:22

Den ökande konkurrensen mel-
lan bygg- och anläggningsmässor 
har skapat förändringar. Entre-
prenadExpo valde att lägga ner till 
fördel för EntreprenadLive. Nu 
meddelar även MaskinExpo att 
man ställer in sin mässa 2018 och 
återkommer med full kraft 2019. 
Nästa vår kommer att bli mässin-
tensiv med Nordbygg 10-13 april 
och Maskinleverantörernas egen 
mässa Svenska Maskinmässan 
mellan 31 maj till 2 juni. 

Årets MaskinExpo var mycket 
lyckad, väl arrangerad och välbe-
sökt. “Vi vill leverera en lika bra 
mässa nästa gång, och väljer där-
för att skjuta upp mässan ett år”, 
säger mässans marknadschef Ca-
rina Tegelberg.

Det var tradition på 1990-talet 
att köra vartannat år och nu hän-

der det igen. MaskinExpo gör ett 
uppehåll under 2018 och nästa 
mässa arrangeras 23-25 maj 2019.

Flera års förändring i mässbran-
schen har som sagt satt sina spår. 
Leverantörer av maskiner, redskap 
och tillbehör klagar på att det star-
tats för många mässor, de är för ofta 
och det är svårt att bedöma var man 
ska vara med. Några har redan fallit 
bort men mässornas snart 35-åriga 
nestor MaskinExpo har faktiskt 
lyckats behålla sin särprägel och levt 
sitt eget liv på STOXA.

“Besökarna uppger gång på 
gång att de vill se allt på ett ställe 
och även om vi vet att vi skulle 
fått ihop ett stort antal utställare 
och besökare gör vi, just för deras 
skull, ett uppehåll. De som bokar 
monter eller tar sin personal till 
MaskinExpo ska veta att det är en 

riktigt bra, varierad och magnifik 
mässa som väntar dem. En Fack-
FolkFest”, säger Carina.

Innan MaskinExpo fattade 
beslutet undersöktes behov och 
önskemål i branschen och för- 
och nackdelar vägdes noggrant. 
Många varnade för att våren blir 
kaotisk med två stora mässor 
veckorna efter varandra.

“Vi har mött besvikelse, men 
framför allt respekt, när vi disku-
terat våra tankar med utställare. 
Vi vidareutvecklar nu årets succé-
artade mässa och har totalt fokus 
på att arrangera ett fantastiskt bra 
MaskinExpo 2019”, avslutar Ca-
rina Tegelberg.

MaskinExpo 2017 arrangerades 
på STOXA med 273 utställare och 
totalt 17.479 besökare.

www.maskinexpo.se

MASKINEXPO STÄLLER 
IN 2018 OCH SATSAR PÅ 2019   

Bobcat Svenska AB förstärker på 
säljsidan genom att anställa An-
ders Persson som ny säljare. “An-
ders Persson har lång och stor 
erfarenhet och har arbetat med 
maskiner sen Hedenhös uppfann 
stenhjulet”, berättar Göran An-
dersson på Bobcat Svenska AB. 
Anders Persson nås på telefon 
0708-992395 och e-post anders@
bobcat.se

www.bobcat.se
 

Bobcat utökar 
på säljsidan



Vi kan 
rivning.
Vi är ett fullserviceföretag 
som utför totalåtaganden 
inom rivning.  
• tung rivning
• lätt rivning
• håltagning
• betongsågning
• asbestsanering
• marksanering

Följ oss på Facebook och  
Instagram för senaste nytt

Telefon: 010-484 84 00
E-post: info@delete.se

Webb: delete.se

rivning | industrisanering | sanering
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TREVI BENNE         
FIRAR 25 ÅR         

För fem år sedan rapporterade 
Professionell Demolering om 
Trevi Bennes 20-årsjubileum. 
I sommar firade företaget 25 
år med en ännu större hän-
delse som samlade över 1500 
personer vid bolagets fabrik i 
Noventa Vicentina, Italien.

Den 15 juli höll Trevi Benne ett spekta-
kulärt 25-årsjubileum med över 1500 
inbjudna gäster. Gästerna omfattade 

medarbetare, kunder, återförsäljare, leveran-
törer och branschpartners med sina familjer. 
Flest var de italienska gästerna men hundratals 
kom från europeiska marknader som Sverige 
men även mera långväga från Asien, Austra-
lien, Afrika, Syd och Nordamerika.

Grundare och ägare av Trevi Benne Spa, syskonen Luca och  Lucia Vaccaro.

INVIGNINGEN
När festen arrangerades var det nästan på da-
gen 25 år sedan syskonen Lucia och Luca Vac-
caro grundade Trevi Benne den 7 juli 1992. Se-
dan dess har över 5000 grävskopor tillverkats 
tillsammans med många hydrauliska rivnings- 
och återvinningsverktyg. Trevi Benne är ett av 
världens starkaste rivningsmärken och dess 
produkter är kända på alla kontinenter.

Det fanns något för alla på festen, inklusive 
olika typer av mat, som italiensk deli, paella 
och en brasiliansk grill och rikliga mängder 
lokalt soavevin.

En stor lekplats var tillgänglig för barnen 
och musikunderhållning av ett rockband se-
nare på kvällen.

Festligheterna startade med en inlednings-
ceremoni som leddes av Trevi Benne och re-
presentanter från de lokala myndigheterna i 
Noventa Vicentina.

Trevi Benne VD Michele Botton öppnade 
med en välkomnande följt av Noventa Vicenti-

Trevi Benne marknadschef Christian Tadiotto 
var chef för organisationen av festen och 
tackade all gäst deltagande i slutet av festen.
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nas biträdande borgmästare Mattia Veronese. 
Talade gjorde också Lorenzin, ordförande för 
Apindustria Confimi Vicenza, föreningen för 
små och medelstora företag i provinsen Vicenza. 

INVIGNING OCH UTMÄRKELSER
Efter talen började firandet med en ceremoni 
för invigningen av den nya 900m2 stora  pro-
duktionsdelen av fabriken med tre lyftkranar 
och tio nya arbetsstationer. Kvällen fortsatte 
med Well Done i Italy Award. Den italienska 
företagsorganisationen Well Done i Italien be-
slutade i maj att ge 2017 års pris till Luca Vac-

Svend Andersen, Andersen Contractor AB, är 
känd för den svenska marknaden som Mr Trevi 
Benne i Sverige under många år. Här med PDs 
Anita Hermansson.

Från vänster, Trevi Benne generaldirektör Michele Botton, Trevi Benne grundare och ägare Lucia 
Vaccaro och Luca Vaccaro och Flavio Lorenzin, president för Apindustria Confimi Vicenza.

Natale Zimerle, från Trevi Benne, är känd på 
den svenska marknaden. Det svenska bordet på festen.

Noventa Vicentina biträdande borgmästare 
Mattia Veronese skär bandet av den nya för-
längningen av fabriken.

caro och Trevi Benne för ett utmärkt arbete för 
att stödja regionen.

Luca Vaccaro hedrades med utmärkelsen 
ambassadör för Well Done in Italy 2018. Detta 
var för att tro på sin egen instinkt, att driva 
fram en affärsidé av framtiden och dra ut styr-
kan i en grupp från enskilda yrkesverksamma 
som arbetar tillsammans. Denna del av förfa-
randet avslutades med ett tal från Luca Vac-
caro som tackade alla för deras deltagande.

Firandet fortsatte med en buffé och under-
hållning från bandet O.I & B och sångare och 
låtskrivare Zucchero. Dagen avslutades med 
en stor tårta och spektakulär fyrverkeri.

Chef för att organisera denna spektakulära 25 
års jubileumsfest var Christian Tadiotto, mark-
nadschef på Trevi Benne. Tilläggas bör att åter-
försäljare för Trevi Bennes produkter i Sverige är 
företaget Andersen Contractor AB i Örsundsbro 
som sålt Trevi Bennes verktyg för rivning och åter-
vinning i mera än 15 år på svenska marknaden.

www.trevibenne.com
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Den nya grävaren i E-serien från Volvo Con-
struction Equipment har upp till 10 % högre 
bränsleeffektivitet, högre gräv- och lyftkrafter, 
längre drifttid och är lättare att kontrollera – 
klarar garanterat av de hårdaste kraven på pro-
duktivitet och prestanda.

Nya ECR355E är en grävare med kort sväng-
radie från Volvo Construction Equipment. 
Den baseras på den beprövade E-serien och är 
ännu kraftfullare och precisare. Denna maskin 
på 35 ton är idealisk för rörläggning, dikesin-
stallationer och arbete med försörjningsled-
ningar.

I hjärtat av den robusta maskinen finns en 
Volvo-motor som godkänts enligt steg IV/tier 
4 final. Med högt vridmoment och lågt varvtal 
ger D8-motorn från Volvo 180 kW (241 hk) och 
upp till 10 % högre bränsleeffektivitet – man 
får mer gjort med mindre. Det avancerade 
elhydrauliska systemet samverkar med den 
starka Volvo-motorn så att bränsleförbruk-
ningen och utsläppen minskar – och arbetet 
går givetvis också snabbare och smidigare. Ett 
annat bidrag till kortare cykeltider är flytfunk-
tionen till bommen som sparar pumpkraft när 
bommen sänks.

För att upprätthålla prestanda och sänka 
driftkostnaderna har ECR355E Volvos inbyggda 
arbetslägessystem. Beroende på uppgiften kan 
föraren välja I (tomgång), G (allmänt), H (tung) 
och P (maximal effekt). Det nya ECO-läget an-
vänder toppmodern elektronisk pumpstyrning 
som ytterligare ökar bränsleeffektiviteten med 
bibehållna prestanda i de flesta situationer.

LITEN SVÄNGRADIE, STOR POTENTIAL
Volvo ECR355E utför mer jobb med mindre 
bränsle, men också med mindre ansträngning. 
Exempelvis har det elhydrauliska systemet 
betydligt högre lyftkapacitet och grävkraft. 
ECR355E kan gräva, svänga och lasta mer ma-
terial – det ökar produktiviteten i en mängd 
olika applikationer och situationer.

Från vägarbete till tunga industrijobb 
– ECR355E anpassas till arbetsplatsen tack 
vare den robusta konstruktionen och mäng-
den standard- och extrafunktioner – Volvo 
schaktblad, redskapsfäste, extra hydraulik-
krets och den tvådelade bommen (tillval). 
Volvo ECR355E är lättare att anpassa till olika 
jobbkrav eftersom den enkelt kan transporte-
ras till andra platser tack vare sin kompakta 
storlek. Som tillval finns en längre och sma-
lare undervagn som gör maskinen rörligare. 
ECR355E har också högre hydraulflöde som 
ger exakt kontroll vid planering och kombina-
tionsarbeten. Bommen och skaftet är synkro-
niserade vilket underlättar vid körning och 
samtidig lyftning – och planeringskvaliteten 
blir också bättre.

Med Volvo Produktivitetstjänster ökar och 
bibehålls produktiviteten på arbetsplatsen. 
Förarbeteende, plats- och maskinkonfigura-
tion är bara några saker som Produktivitets-
tjänster kan förfina så att produktiviteten ökar. 
Användaren kan välja olika maskintillval, assis-
tanslösningar och utbildningspaket som ökar 
prestandan hos sin Volvo-maskinpark – så att 
den får mer gjort och blir lönsammare.

Volvo ECR355E:   
Aldrig för klen

Söderberg & Haaks egna återförsäljare 
över hela Sverige samlar nu allt begag-
nat på en och samma sajt. Den första 
september smygöppnades Söderberg & 
Haak-handlarnas gemensamma begag-
natbank upp för slutkunder vilket inne-
bär att alla begagnade maskiner visas på 
sodhaak.se under fliken ”Begagnat”.

Tanken är att kunden ska få ett myck-
et större lokalt utbud av begagnade ma-
skiner. På sajten lägger återförsäljarna in 
alla maskiner som de har till salu. Där 
sorteras de automatiskt i en gemensam 
databas som visas på Söderberg & Haaks 
hemsida.

Om man är intresserad av en ma-
skin som finns på sajten, så kan kunden 
kontakta sin lokala Söderberg & Haak-
säljare, göra upp affären och få maskinen 
levererad.

Förhoppningen är att varje enskild 
handlare når ett större spridningsom-
råde och även att maskiner som t.ex. 
genom sin storlek eller typ har få kunder 
i närområdet, på ett enkelt och transpa-
rent sätt hittar sin användare någon an-
nanstans i landet, eller utomlands.

begagnat.sodhaak.se

Söderberg & Haaks 
återförsäljare visar 
allt begagnat på ett 
och samma ställe    



Utöka ert företags möjligheter inom håltagning med Pentruders heavy duty borrmaskin, MD1. Med Pentruders modu-
lära system kan du använda samma drivsystem med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och kablar som du redan har till 
din väggsåg.
  

Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad i Borlänge, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga  
materialen. Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga transmissioner och betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för att 
skapa högpresterande maskiner med lång livslängd. 

För mer information besök gärna vår hemsida www.pentruder.com  
Ni hittar även oss på facebook: www.facebook.com/pentruder samt Instagram: pentruder_official

Designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sweden 

Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Durable Performance
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gör Stockholms tunnelbana 
smidigare med hjälp 

från Husqvarna

Tony Sundqvist redo att kapa rulltrappans toppfundament 
som alltid är kraftigare än de andra och behöver sågas upp 
i två delar. Ett toppfundament väger upp till 2,5 ton. Det är 
trångt mellan fundamenten så klingskyddet måste åka av.

DS Håltagning
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Företaget DS Håltagning från Upplands 
Väsby norr om Stockholm har fått det 
prestigefyllda uppdraget att vara del i 

renoveringen av Stockholms tunnelbanesta-
tioner. DS Håltagnings uppgift handlar om 
att såga bort ett stort antal fundament för att 
rulltrappstillverkaren Kone ska kunna instal-
lera nya rulltrappor. Alla rulltrappor ska bytas 
ut samt att man också kompletterar med fler 
rulltrappor. Förutom att såga bort betongfun-
dament som ska ersättas med stålbockar så 
sågar även DS Håltagning upp en hel del valv 
där tjockleken ligger mellan 70 till 80 cm. Alla 
stålmontage utförs av Jurk Stålmontage.

TUFFA TIDSPLANER I TUNNELBANAN
DS står för Daniel Sundqvist som startade hål-
tagningsverksamheten 2005. Bolaget har som 
sagt sitt säte i Upplands Väsby och man jobbar 
främst i Storstockholmsområdet. Idag är man 
totalt sju anställda. “Det är bra tryck med ar-
beten just nu och tunnelbanejobbet upptar en 
stor del av vår kapacitet”, berättar Daniel när 
Professionell Demolering mötte honom vid 
Hötorget tunnelbanestation i somras. Fram till 
juli har sju stationer gjorts och man kommer 
att färdigställa ytterligare sex stationer innan 
årets slut. Bolaget är i princip fulltecknade 
med jobb fram till årsskiftet.

Det är Kone som är DS Håltagnings upp-
dragsgivare och beställare är Stockholms Lo-
kaltrafik. Att byta en rulltrappa tar i genomsnitt 
fem dagar med allt arbete. Håltagningsarbetet 
med att såga bort fundament sker dagtid. Varje 
rulltrappa som ska bytas ut har i genomsnitt 
12 fundament på vardera cirka 1,5 ton som 
måste sågas bort. När fundamenten är borta 
transporteras nattetid den nya rulltrappan till 
stationen, då tunnelbanan är stängd, via tåg-
spåren och lyfts på plats. DS Håltagning har 
två till tre man på varje jobb. För de nya rull-
trapporna ersätts betongfundamenten med 
stålbockar istället. Det är ganska tuffa tidspla-
ner och allt måste klaffa och bli klart tills det 
är dags för montaget av den nya rulltrappan. 
Orsaken att DS Håltagning tillfrågades var att 
en tidigare entreprenör inte klarade uppgiften, 
berättar Daniel.

VALDE UTRUSTNING 
FRÅN HUSQVARNA
Arbetsplatserna i tunnelbanan är väl inbygg-
da så allmänheten ser inte vad som försiggår 
bakom planken. Dock är det viktigt för DS 
Håltagning att störa resenärerna så lite som 
möjligt både vad gäller buller och vibratio-
ner. Man har valt att uteslutande arbeta med 
maskiner och verktyg från tillverkaren Hus-

Nu byter SL ut sina rulltrappor på samtliga tunnelbanestationer. 
En viktig kugge i arbetet är DS Håltagning AB från Upplands 
Väsby som gör plats för de nya rulltrapporna. Man sågar 
bort tonvis med fundament och öppnar upp valv med hög-
frekvensdriven utrustning från Husqvarna.

Längst ut till vänster respektive höger, Daniel 
Sundqvist och Sven Nilsson från DS Håltagning 
AB. I mitten från vänster Hans Lück, försälj-
ningschef på Husqvarna Construction Products 
i Sverige, Dennis Landberg från DS Håltagning 
och Marcus Ahlgren, säljare för Husqvarna i 
Stockholmsområdet.

Varje äldre rulltrappa som ska bytas har i genom-
snitt 12 betongfundament som ska sågas bort. 
Varje fundament väger mellan ett till två ton.

Ett fundament som sågats om som 
är redo att lyftas bort.

Sågningen i full gång med Husqvarnas WS 440 
och powerpack PP 440. Klingan på bilden är en 
ljuddämpad Husqvarna 1410.



DS Håltagnings Sven Nilsson tar sig an de lättare fundamenten på cirka 1,5 ton. 
Här ryms heller inte klingskyddet mellan fundamenten men även på grund av 

att man måste slätsåga jäms med trappstegen.

STRENGTHEN YOUR CORE

A selected participant in the 
International Buyer Program

JANUARY 23-26. 2018

SEMINARS: JANUARY 22-26 
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA

See how the market is evovling at World of Concrete. It’s the only annual 

international commercial construction event dedicated to the concrete and 

masonry industries. And, it jumpstarts each new year by supplying you with the 

latest innovations, expert know-how and best new products to finish your work 

faster, better and more profitably. For everything you need from the start of each 

job to its successful completion, we’ve got you covered. 

REGISTER TODAY  www.worldofconcrete.com

JANUARY 23-26. 2018
SEMINARS: JANUARY 22-26 
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA

REGISTER TODAY  www.worldofconcrete.com

We provide the foundation. You reap the rewards.  
Come to World of Concrete, the largest annual 
international event dedicated to concrete and masonry 
professionals. Leave with the core knowledge and 
equipment you need to win more jobs and strengthen 
your business. This is your world.

A selected participant in the 
International Buyer Program

SOLID TO THE CORE
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qvarna Construction Products. “Vi fick upp 
ögonen för Husqvarnas produkter när de 
lanserande sin högfrekventa väggsåg 2008. Vi 
tyckte den verkade väldigt smidig att arbeta 
med och såghuvudet var lättare än konkur-
renternas”, säger Daniel.

På jobbet i tunnelbana använder DS Hål-
tagning två väggsågar av modellen WS 440 
och med tillhörande powerpack PP 440. Kling-
orna kommer också från Husqvarna och är 

ljuddämpade av modellen 1410. Man är väldigt 
nöjd med skäregenskaperna och i synnerhet 
förbrukningen. Man förbrukar max en klinga 
per tunnelbanestation. “En annan fördel är 
leveranserna. Är det något som vi saknar har 
vi produkterna på plats på nolltid och det är 
en stor fördel”, framhåller Daniel. Det är Mar-
cus Ahlgren, säljare på Husqvarna i Stockholm 
som ansvarar för detta.

BRA RELATION MED KUNDER 
OCH LEVERANTÖRER ÄR VIKTIGT
Trots att det är högtryck inom byggindustrin 
i synnerhet i storstäderna så upplever Daniel 
inte så stor konkurrens från andra aktörer. I 
alla fall inte på jobben i tunnelbanan. “Vi har 
ett antal fasta kunder som vi har mycket god 
relation med och jobben återkommer hela ti-
den. Antagligen tycker de att vi gör ett bra jobb 
och det är vi glada för och ska se till att fort-
sätta med”, säger Daniel.

Relationen med leverantören Husqvarna är 
också bra vilket är ett viktigt samspel på svåra 
jobb som de i Stockholms tunnelbana. Här 
måste allting klaffa. Om en såg skulle krångla 
eller gå sönder måste det lösas snabbt och till-
gången på nya verktyg måste vara omedelbar 
och det har funkat mycket bra.

I september besökte Professionell Demole-
ring ytterligare en tunnelbanestation för att ta 
lite kompletterande bilder. Då befann sig DS 
Håltagning på Sankt Eriksplans tunnelbanes-
tation. På jobbet var Tony Sundqvist, Daniels 
bror och kollegan Sven Nilsson.  

Det är så trång mellan fundamenten så man får 
ett snitt i det motsatta fundamentet på köpet 
så att säga.

I katakomberna nere i Stockholms tunneba-
nesystem hittade Husqvarnas Marcus Ahlgren 
några intressanta planscher från tiden då de 
första rulltrapporna installerades i Stockholm. 
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Men först lite allmänna nyheter. Un-
der de senaste åren har vi sett en hel 
del ägarförändringar i branschen vil-

ket är en utveckling som fortsätter. Företaget 
Corvara har stärkt sin ställning inom rivnings-
branschen först genom förvärvet att R.Å.D och 
Borrkompaniet och nu har man gått vidare ge-
nom att förvärva rivningsentreprenören Järfäl-
la Rivexpress. Affären innebär att Corvara tar 
över samtliga maskiner, medarbetare och öv-
riga inventarier. I och med förvärvet förstärker 
Corvara sin position inom rivning, sanering 
och håltagning i Stockholmsregionen. Järfälla 
Rivexpress har tio anställda och omsätter cirka 
16 miljoner kronor.

“Vår vision är att vara det ledande rivbola-
get i regionen. Vi ska vara våra kunders för-
stahandsval genom att leverera de mest mil-
jövänliga och effektiva tjänsterna utförda av 
branschens bästa medarbetare. Med förvärvet 

Sverige går på högvarv inom 
de flesta sektorer inklusive 
byggindustrin. Priserna på 
boende fortsätter att stiga 
vilket oroar många men så 
länge det är brist på bostäder 
lär inte någon bostadsbubbla 
vara i antågande. Behovet av 
nya bostäder är ett gynnsamt 
läge för våra rivningsentre-
prenörer, ett läge som ser ut 
att hålla i sig att döma av de 
rapporter vi fått från en rad 
företag med anledning av 
PDs årliga Rivningsspecial 
som kommer här.

tar vi ännu ett steg närmare den positionen”, 
säger Johan Nonnen, regionchef på Corvara.

LÅNG ERFARENHET
Järfälla Rivexpress är specialiserade på riv-
ningstjänster som husrivningar, demontering, 
håltagning och sanering. Samt mark och drä-
neringsarbeten. Företaget grundades 1995 och 
drevs det första året med endast en anställd. 
Under senare år har Järfälla Rivexpress sakta 
men säkert expanderat. Företagets ägare och 
vd Ola Johansson har varit verksam i bran-
schen sedan 1987 och har tidigare arbetat åt 
Skanskaägda företaget Svenska Rivteknik AB. 
“Corvara har en god insikt om mindre före-
tag och vi har stora möjligheter att utvecklas 
vidare tillsammans. Vi får fördelar av Corva-
ras storlek, resurser och kompetens samtidigt 
som vi i vår tur kan bidra med spetskompetens 
inom rivning, håltagning och sanering”, säger 
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Vad gäller marknaden så 
svarar företagets kalkylator 
Johan Brobäck, följande: “Vi 
upplever en något vikande 
marknad efter senaste tidens 
högtryck så vi ser en åter-
gång till normal situation. 
Tidvis trögt men med bra 
förfrågningar. Konkurren-
sen har hårdnat. Fortfarande 
ofta priset som styr men i de 
fall mervärde som kvalitet, 
metoder, säkerhet, arbets-
miljö också räknas minskar 
konkurrensen. Fokus på 
återvinning och återanvänd-
ning av material, miljö, sä-

kerhet, och arbetsmiljö. Bra för Delete som har 
högsta prioritet på ansvarstagande inom dessa 
områden.”

Ifråga om nyinvestering så har det hänt en 
hel del inom bolaget enligt Anders C Bergdahl 
som är Affärsområdeschef Rivning:

“2017 har mycket fokus legat på att skapa 
en hållbar, effektiv organisation. Nya region-
chefer har rekryterats för både norr och syd. 
Vi har satsat i Göteborg där vi nu har fast per-
sonal på plats och där lättrivning fått en rejäl 
skjuts framåt. Tungrivningen är projektstyrd 
och därmed inte lika platsberoende. Företaget 
har idag Nordens största maskinpark inom riv-
ning. En del nyinvesteringar har gjorts såväl i 
tyngre som lättare utrustning”, säger Bergdahl. 

Bergdahl fortsätter med att berätta att De-
lete är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 
OHSAS 18001. Personalen har kundspeci-
fika utbildningar samt asbest- pcb, hjullastare, 
grävmaskinsbehörighet med mera. Tillstånd 
för asbestsanering, yrkestrafiktillstånd samt 
tillstånd för transport av farligt avfall inklusive 

ADR. Platschefer och projektledare har BAS-P 
och BAS-U. Interna utbildningar såsom arbets-
ledarutbildningar med inriktning på HR, eko-
nomi, sälj mm. “Vi ställer höga krav på säkerhet 
och arbetar enligt vår interna kvalitetsstämpel 
SKA100%, Skydd, Kvalitet, Attityd. Delete är 
medlemmar av Sveriges Byggindustrier och 
Saneringsföretagens riksförbund.”

www.delete.se

HAGA R.O.T. SERVICE AB
Haga R.O.T. Service AB med huvudkontor i 
Norrköping och filial i Linköping har vind i seg-
len och god täckning med arbeten de komman-
de åren. Bolaget ägs av John Torsell som också 
grundade verksamheten 1993. Bolaget har en 
extern styrelse sedan 2014 och sysselsätter idag 
totalt 72 anställda varav 10 tjänstemän och 62 

Ola Johansson, vd på Järfälla Rivexpress Sve-
rige AB.

Men hur ser det nu ut i branschen just för 
tillfället? Hur är tillgången på jobb, konkurren-
sen, lönsamheten och hur ser framtiden ut? 
Några välkända aktörer har svarat på frågorna.

DELETE SERVICE AB
Delete Service AB är en av de starkast väx-
ande företagen inom den här sektorn i Nor-
den. Delete är idag etablerat på 13 orter, från 
Sölvesborg i söder till Piteå i norr och sätet 
ligger i UMEÅ. Deletes huvudägare är Axcel, 
ett dansk-svenskt private equity bolag, övriga 
ägare är ledning och nyckelpersoner. Delete 
sysselsätter cirka 870 professionella medar-
betare i Sverige och Finland. Omsättning pro 
forma 2016 hamnade på 1,8 miljarder kronor 
varav själva rivningsverksamheten represente-
rar dryga 500 Mkr. 

Delete grundades 2010 i Finland genom 
uppköp av Toivonen Yhtiöt och Tehoc. Bola-
get startade sin tillväxt i Sverige 2012 och har 
sedan dess förvärvat 10 namnkunniga företag 
i branschen i Sverige. Delete är idag Nordens 
ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. 

Nyligen genomförda projekt är Slussen 
Stockholm, Gallerian Stockholm, Rivning 
blekeri Billerud Karlsborg Kalix, Gasklockan 
Göteborg, Brorivningar åt Skanska Göteborg, 
Rivning Akalla Riksbanken m fl.

Pågående projekt är demontering av forsk-
ningsreaktor vid Studsvik Nyköping, SEB-
huset Stockholm, lättrivning delar av två 
fastigheter samt totalrivning och omfattande 
håltagningar, demontering pannhus Iggesund, 
silosrivning Örebro, kajrivningar åt Skanska, 
Göteborg, rivning reningsverk Henriksdal, 
Stockholm, Slussen rivning delar av konstruk-
tionen vid sjödelen, Rivning delar av kraftverk 
i Harrsele, Rivning blekeri åt SSAB Luleå, Riv-
ning Baltic 8 Bromma m fl.
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yrkesarbetare. Bolaget har brutet räkenskaps år 
och omsättningen från slutet april 2016 till slu-
tet april 2017 hamnade på 117 Mkr.

Exempel på genomförda projekt det senaste 
året är rivning av hus Origo på Linköpings uni-
versitet, ca 2000m² i tre våningar som ställde 
stora krav på att inte damma ner eller bullra. 
Finspångs polishus, brandstation, ett hyres-
hus med fyra våningar och ett kontorshus av 
trä med två våningar har rivits. Även här med 
stora krav på minimalt buller och damm. Di-
verse fastigheter åt Norrköpings kommun har 

rivits, bland annat två hus i inre hamnen som 
idag är ett industriområde och ska bebyggas 
med bostäder i framtiden. Flera byggnader på 
Universitetssjukhuset i Linköping har rivits, 
där är det extrema krav på säkerhet, buller och 
damm. Vidare har Stigtomta skola rivits, Sö-
derport skola i Norrköping samt flera byggna-
der på Wahlbäcks industriområde i Linköping. 

Fortsättningsvis har flertalet stambyten i 
Norrköping och Linköping. Rivning av tätskikt 
och överbetong ca 30.000 m² som ska pågå i 
fem år och lika många etapper. 

Exempel på pågående projekt är stambyten, 
et antal mindre rivningar, pålningsarbeten, 
PCB sanering på Östgötatornen i Norrköping. 
Bolaget håller på att färdigställa en, i första 
hand betongåtervinningsanläggning mellan 
Norrköping och Linköping, där man ska han-
tera betong från sina rivningar, krossa betong 
och sälja det krossade materialet men även på 
sikt ta in externt betongavfall. Haga R.O.T. har 
även tillstånd att hantera all form av rivnings-
avfall samt asfalt dock inte farligt avfall.

Kommande projekt är ett stort saneringsar-
bete på Linköpings universitetssjukhus samt 
flertalet större rivningar som inte kan namn-
ges i skrivande stund på grund av att avtalen 
inte är tecknade.

John Torsell berättar att konjunkturen 
känns stabil för första gången på många år och 
jobben kommer till bolaget mer nu än tidigare. 
“Det kan ju i och för sig bero på att vi har nått 
den volymen/storlek på företaget vi har nu”, 
säger John. Han tillägger att om projektet Ost-

länken kommer igång har man nog att göra de 
närmsta åren.

Exempel på gjorda nyinvesteringar är en 
Volvo 380 EHR (höjdrivare) från SWECON 
samt NPK betongsax från Semab. Man har 
också investerat i nya väggsågar, 20 fordon 
från VW, med en option på ytterligare 25 om 
leveranserna motsvarar bolagets förväntning-
ar. Man har också köpt en flyttbar stålvåg från 
scanvaegt till sin återvinningsanläggning.

Vad gäller konkurrenssituationen så säger 
John att man alltid måste vara tå. “Det finns 
många uppstickare som vill ta marknadsande-
lar samt de ”gamla” som inte vill tappa mark”, 
säger John.

Haga R.O.T. är BF9K certifierade sedan 
2007. Utbildningar av personal inom asbest, 
pcb, damm, vibrationer, heta arbeten, HLR 
med mera pågår löpande. Bolaget är medlem-
mar i Sveriges Byggindustrier, BFB (Bransch-
föreningen för Byggnadsberedning som Riv- 
& Saneringsentreprenörerna numera kallas). 
Haga R.O.T. är även ett R- företag (rekommen-
derat företag) som man inte kan bli medlem i 
utan vidare, man måste bli utvald.

www.hagarot.se

AF HÄRNÖSAND BYGGRETURER AB
AF Härnösands Byggreturer har sitt säte i 
Älandsbro men arbetar främst i Stockholms-
området. Bolaget ägs av AF Gruppen AS och 
sysselsätter cirka 50 anställda. Bolaget grun-
dades 1997 av Mikael Skoglund och Christer 
Solgevik.

Bolaget är inblandade i ett stort antal pro-
jekt i Storstockholm och några exempel på 
jobb där man utfört rivning och håltagning 
är Kvarterat Kartan, Storholmen, Danderyds 
sjukhus byggnad 38 och byggnad 17, Söder-
sjukhuset byggnad 04, Ambulanshallen St 
Görans Sjukhus, SÖS byggnad 60 samt Sollen-
tuna Sjukhus.

Exempel på pågående projekt är fastighe-
ten Isbrytaren där man utför invändig lätt- och 
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diameter och 90 meter i höjd. Vid Perstorps 
industripark river man rökgaskanaler och cy-
klonfilter. Vid Du Pont i Grindsted utför man 
utrivning av produktionsanläggning och stål-
bjälklag, ett projekt som bland annat omfattar 
cirka 650 ton skrot. För Fortum utför man ut-
rivning av värmecentral i Farsta bestående av 
fyra pannor med kringutrustning. Man utför 
dessutom en omfattande asbestsanering av 
tre pannor. Också här beräknas skrotrivning 
uppgående till cirka 630 ton. För Skanska utför 
man totalrivning av pir G på Arlanda. Rivning-
en avser byggnader på cirka 28 000 kvm.

NKR upplever att konkurrensen fortsatt är 
tuff bland de stora aktörerna. “Bostadsbyggna-
tionen i landet är hög vilket givetvis också bi-
drar ett avtryck i rivningsbranschen. Det råder 
alltid tuff konkurrens om jobben, bland de 7-10 
största rivningsföretagen i Sverige, som har lång 
historia bakom sig. Dessa aktörer är också oftast 
de som kan hantera de allt högre kraven (miljö-
och säkerhetskrav) som byggherrarna ställer. 
Oseriösa aktörer som vill tjäna pengar fort har 

en tendens att försvinna fortare på marknaden. 
Här pågår en del konsolidering inom rivnings-
bransch och antalet konkurrenter har blivit 
färre”, säger Claus Berthelsen på NKR.

NKR upplever att priserna har gått ner i vis-
sa regioner på grund av att projekttillgången 
minskat. För NKRs del ser det dock bra ut och 
det finns mycket att räkna på.

Vad gäller nyinvesteringar så sker upprust-
ning och investering av företagets maskinpark 
kontinuerligt. Man har köpt flera 45-tons grä-
vare samt flera mindre maskiner i klassen 10-
20 ton. Vidare har man investerat i utrustning 
för sågning och borrning.

NKR innehar certifiering för Asbest-
sanering, BF9K-certifierade inom Kvali-
tet-, miljö- och arbetsmiljö (lednings- och 
produkt¬certifierings¬system) och Sellicha 
Nordic Utility Pre-Qualification System. De 
anställda har utbildning för respektive område 
man arbetar inom. NKR innehar bland annat 
BAS P/BAS U, Effektiv Kvalitetssäkring, Fukt-
kunskap, Fuktsäkerhet, Heta arbeten, Miljöan-
svar, Kontrollansvarig, Maskinförarbevis m.m 

NKR är medlem av Sveriges Byggindustrier.
www.nkr-rivning.se

RIVKOMPANIET I STOCKHOLM AB
Rivkompaniet har sitt säte på Elektravägen i 
Hägersten och verksamheten startades av Eric 
Leijonhufvud 2014. Bolaget omsatte senaste 
verksamhetsåret cirka 46 Mkr och har fem 
anställda. Maskiner och personal handplockas 
inför varje projekt man utför. Bolaget arbetar 
främst i Stockholmsområdet men åtar sig upp-
drag även i andra delar av landet. Exempel på 
nyligen genomförda projekt är rivning och hål-
tagningsuppdrag vid Medborgarhuset i Stock-
holm, Lidingö Stadshus, Farsta Gymnasieum, 
Flemmingatan 7 i Stockholm, Framadens Lab 
NA 8, Kvarteret Vaktberget i Stockholm med 
mera. Just för tillfället arbetar men med upp-
drag på Sergelhuset E2, Kvartteret Stormkran-
sen, Framadens Lab NA 8, Lidingö Stadshus. 
På samtliga projekt utförs ROT-rivning, hål-
tagning och sanering.

Vad gäller kommande projekt berättar 
Pauli Hietala, som ansvarar för rivningsdelen, 

att man har mycket 
att räkna på just nu 
men inga kontrakt är 
skrivna i nuläget. Pauli 
bedömer att jobbtill-
gången är god och det 
är mycket på gång. 
Däremot anser han 
att prisbilden inte följt 
med den goda tillgång-
en på jobb. Han bedö-
mer framtiden som 
mycket god men som 
sagt priserna kunde 
varit bättre. Eftersom 
Rivkompaniet arbe-
tar lite annorlunda än 
andra rivningsentre-
prenörer och hyr eller 

tungrivning samt sanering. Ombyggnation av 
fabrikslokaler till bostäder. På Kvarnholmen ut-
för man invändig tungrivning i industribyggnad 
samt rivning av tak på Kvarnholmsvägen i Nacka. 
Vid Södertälje sjukhus, byggnad 2 utför man in-
vändig lätt- och tungrivning samt sanering. Vid 
Rindö Hamn utförs invändig tungrivning i före 
detta kasernbyggnader som ska bli lägenheter i 
Vaxholm. Diverse rivningar vid St Görans Sjuk-
hus såsom totalrivningar samt invändiga lätt- 
och tungrivningar samt saneringar.

Man har flera större projekt på gång. Nyhe-
ter om dessa kommer att läggas ut på företa-
gets hemsida.

Även för Byggreturer ser konjunkturerna 
goda ut och man ser ljust på framtiden.

Den rådande marknadssituationen ser bra 
ut idag och även framöver. Vad gäller nyinves-
tering har man förvärvat en Brokk 160 och grä-
vare Cat 308 E årsmodell 2017. 

Konkurrenssituationen upplevs lika hård 
som vanligt. Priset är fortsatt det avgörande, 
men Byggreturer upplever att man får många 
jobb tack vare att man har ett väldigt välut-
vecklat kvalitetsledningssystem.

www.byggreturer.com

NKR DEMOLITION SWEDEN AB
NKR har sitt säte i Hasslarp och ägs av det 
danska bolaget NKR Demolition Group Aps 
samt två ledande medarbetare. Bolaget har 
idag 29 anställda och en omsättning under 
verksamhetsåret 2015/2016 på 59,6 Mkr. Bola-
get grundades 2002 av Karsten Rasmussen.

Exempel på genomförda projekt är rivning 
av ett tiotal byggnader vid före detta Klippans 
pappersbruk i Mölndal utanför Göteborg. 
Totalt revs cirka 13 000 ton betong och tegel. 
Rivning av lagerhall och kontorsbaracker vid 
Arlanda. Totalrivning och sanering vid före 
detta Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Totalt revs 13 500 kvm samt 21 000 ton betong 
och tegel. På Arlanda har man åter igen rivit 
en panncentral, sophantering samt kontorsba-
racker på 7 000 kvm och 4 500 ton betong. Lis-
tan på utförda rivningsprojekt kan göras lång 
och sträcker sig i princip över hela landet.

Exempel på pågående projekt är rivning av 
gasklocka i Västerås för Peab. Här utför man 
tungrivning i samband med ombyggnation av 
kontorsbyggnad i fyra våningar. Bland annat 
gör man ett 20 meter genombrott i byggnaden 
och river cirka 19 000 kvm. Man river även en 
gasklocka i Stockholm som mäter 55 meter i 
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köper in det mesta av personalkompetens och 
maskiner så har inga fasta investeringar gjort. 
Däremot har man anställt två platschefer un-
der våren men man har inga egna kollektiv-
anställda. Vad gäller konkurrenssituationen 
så är den som vanligt, stenhårt. Rivkompaniet 
är certifierade enligt Kvalitetsgruppen KMA-
system. Samtliga anställda och inhyrd personal 
har Bas-U och Bas-P samt Byggjuridik bolagets 
egna anställda. Man är medlemmar i Sveriges 
Byggindustrier samt i Branschföreningen för 
Byggnadsberedning där Håltagningsentrepre-
nörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna.

www.rivkompaniet.se

TRELLEGRÄV AB
Trellegräv är en av de stora aktörerna i södra 
Sverige. Tack vare sitt starka fäste i regionen 
och stora kunnande är man ofta anlitat för 
stora och mera komplicerade rivningar. Jonas 
Jönsson som är en av tre ägare berättar att 
man under 2017 kommer att ha genomfört i 
storleksorningen 100 rivningsprojekt. Bolaget 
grundades 1992 och ägs av en syskonskara på 
tre, Jonas, Stefan och Ulrika Jönsson. Bolaget 
ligger på Vannhögsgatan 5 i Trelleborg. Trelle-
gräv har tagit ett ordentligt kliv framåt omsätt-
ningsmässigt och hamnade på hela 148 Mkr 
under 2016 och man räknar med att hamna i 
minst samma härad under 2017. Tidigare har 
man legat omkring 110 Mkr. Idag sysselsätter 
man cirka 50 anställda.

Utförda rivningsprojekt under året är exem-
pelvis rivning av Varvstaden, före detta Kock-
ums i Malmö. Rivning av fyra stora broar på 
Neptuniagatan i Malmö. Rivning av siloanlägg-
ning i Kävlinge. Rivning av betongkonstruktio-
ner vid Dockan i Malmö. Rivning av byggnader 
vid Jordberga Sockerbruk. Rivning av ett före 
detta polishus i Malmö. Rivning av diverse sko-
lor runt om i Skåne. Rivning av kajer i Helsing-
borg och rivning av byggnader i Blekinge.

Jonas berättar att man har många komman-
de jobb inplanerade men han anser att inget 
av dem är särskilt spektakulära jobb. Men or-
derstocken ser mycket bra ut. Han berättar att 
det är mycket att räkna på också. Rent allmän 
byggs det mycket i både Malmö-regionen och i 
hela Skåne vilket i sin tur också innebär många 
rivningsjobb. Jonas uppfattning är att inget 
tyder på någon avmattning i nuläget och han 
tror att byggandet kommer att hålla i sig i nå-
got eller några år till.

Dock framhåller Jonas att konkurrensen är 
som vanligt fortsatt hård. “Många aktörer har 
vuxit under den senaste tiden, investerat i ny 
utrustning och blivit mera konkurrenskraftiga. 
Även om det är mycket jobb just nu så är det 
också många som räknar på jobben. Det gäl-
ler att vara konkurrenskraftig, kompetent och 
särskilja sig från mängden.” 

Under den senaste tiden har Trellegräv 
bland annat investerat i två nya höjdrivnings-
utrustade Caterpillar 352, två stycken rivnings-

utrustade Caterpillar 320 samt tre rivningsut-
rustade hjulgrävare på 24 ton. Man har också 
införsakaffat diverse nya hydraulhammare, be-
tongsaxar, rivningsgripar och pulveriserare. 

Trellegräv har et verksamhetssystem i enlig-
het med ISO 9001:2000 och ISO 14001. Utbild-
ning av personalen sker kontinuerligt för att 
möta branschen och myndighetskraven. Trel-
legräv är medlemmar i Maskinentreprenörerna.

www.trellegräv.se

Järfälla 08 - 36 69 70  • Karlstad 054 - 53 40 50 • Sörbygden 0696 - 701 34 
Luleå 0920 - 250 230 • Eslöv 0413 - 55 88 82 • Göteborg 031 - 267 467

Demolera mera!

18-20 maj på STOXA

Vi ses i monter
1636 & 1638

- Din maskinpartner

STOCKHOLM
08-35 08 20

LINKÖPING
013-16 30 00

STAFFANSTORP
046-25 00 50

Maskinia är återförsäljare
för Atlas Copco i Sverige!
- Hydraulhammare
- Markvibratorer
- Demoleringsutrustning

- Gripar
- Handhållen utrustning
- Betongutrustning

Kontakta oss vid behov av:
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HS 800 SELECTOR, “All in one-lösning”  
Sorteringsenheten  HS  800 Selector  kom-
bineras gärna med Doppstadts  grovkrossar 
i DW30-serien. Systemet utför två återvin-
ningsarbeten samtidigt,  där krossat  material  
från DWn sorteras  i Selectorns stjärnsikt till 

färdig fraktion (flera stjärn-storlekar  finns  att  
välja  på).  Överstort  material leds  tillbaka  till 
krossen  via återföringssysemet och krossas  
om. Oönskad noll-fraktion reduceras till ett 
minimum.

Söderberg & Haak visade en ny hybridgrävare 
från Komatsu på mässan Entreprenad Live. 
Komatsu var först med att leverera hybrider 
i två olika viktklasser, och redan 2008 lanse-
rades den första maskinen. Den senast hybri-
den från Komatsu är en 36-tons maskin som 
främst avses för tungt produktionsarbete. På 
mässan visades också en sprillans ny hjullas-
tare (WA270-8) och en liten bandgrävare, MR-
5. Den helt nya MR-5 generationen kommer 
med många nyheter och är fullpackad med 
nya och förbättrade funktioner. Förarkom-
fort, säkerhetstänkande, ergonomisk design, 
låg bränsleförbrukning, avancerad manöver-
barhet, KOMTRAX steg 5 och hög standard-
utrustningsnivå - allt för att höja ribban när 

det gäller vad kunderna kan förvänta sig av 
en minigrävare. MR-5 serien har ca 5% lägre 
bränsleförbrukning än föregångaren MR-3, 
utan avkall på prestanda eller produktivitet.

Hjullastaren är byggd med samma tillför-
litlighet och fördelar som sina föregångare, 
vilket ger WA270-8 en enastående kombina-
tion av stabilitet, bryt- och drivkraft. Det är 
en mångsidig maskin med marknadsledande 
brytkraft, från lasthantering till hårt arbete 
med skopan och med Steg IV-motorer ges 
upp till 3% lägre bränsleförbrukning. Fjärde 
generationens hydrostattransmission (HST) 
ger ökad bromslivslängd medan S-läget 
(snow/slippery) ger föraren maximal kontroll 
under den kalla årstiden.

Tunga grejer på ENTREPRENAD LIVE

Satsar på nya 
industridammsugare
Scanmaskin lanserade i juni nya Industri-
dammsugare, ScanDust 8000 och ScanDust 
3600, två maskiner med hög driftsäkerhet och 
kapacitet som blir ett välkommet komplement 
till Scanmaskins övriga produktutbud. 

”Vårt fokus har varit att öka antalet arbets-
timmar utan avbrott med en bibehållen hög 
driftsäkerhet”, säger Martin Persson, produkt-
chef på Scanmaskin Sverige AB. 

De två nya tillskotten i ScanDust serien 
är två mycket funktionella dammsugare där 
mycket tanke bakom framtagandet har lagts på 
användaren av maskinen. ScanDust 8000 och 
Scandust 3600 är säker för användaren och är 
enkel i drift. 

Maskinerna är utrustade med Hepa-filter 
som tar hand om de ohälsosamma partiklarna. 
För att underlätta är dammsugarna utrustade 
med en filtervakt som upplyser användaren 
om att det är dags att rengöra filtret. För att 
hålla filtren så rena som möjligt används ren-
göringssystemt Jet-Pulse som pulserar filtren. 
“Här har vi även utrustat maskinerna med ett 
grovfilterpaket i polyester med hög separe-
ringsgrad. Dessa filter ger användaren en säker 
miljö och fler arbetstimmar utan avbrott.”  

Designen och filterarean på dessa två nyför-
värv i ScanDust serien är också utformade så 
att man får ut mesta möjliga sugkapacitet.

ScanDust 3600 och ScanDust 8000 är helt 
byggda i stål och har kraftiga, slitstarka & 
punkteringsfria däck som inte lämnar märken 
efter sig. “Vi har rustat dammsugarna med 
låsbart framhjul för att förenkla vid transpor-
terande av maskinen och även underlätta vid 
arbeten på ojämnt underlag.”

För uppsamling av avfall används Longo-
pac. Longopac är ett säcksystem som består 
av 20 meter vecklad slang, vilket ger cirka 25 
stycken dammfria säckbyten. 

Både ScanDust 8000 & ScanDust 3600 lan-
serades över hela världen under juni månad. 

www.scanmaskin.se



 

Arbeta smartare och 
undvik slitageskador 

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda   

- Underlättar och eliminerar tunga lyft   

- Precisionstillverkade i Sverige  

023-790 560     info@lifa.se     www.lifa.se 

 

Service 

Rammer Hydraulhammare 
Sveriges Rammer & Bretec general agent 

Försäljning 
Hans Bruhn 

070 238 46 55 
Thomas Munk 
070 265 70 08 

Kontakta huvudkontoret 

Finns i lager 
Rammer 4099 

 525,000:- 

Rammer 1655 
 163,000:- 

Bretec M15 
 110,000:- 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med fler än 60 slangservicebutiker runt om i Sverige kommer vi 
nära. Med vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. 

Vi erbjuder effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en stilla-
stående maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är. 
Ring SlangExpress på 020-46 46 00 
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För alla Örebroare så har Lantmännens siloanläggning varit ett 
landmärke sedan 1950-talet. Nu rivs de för att bereda plats för 
bostäder, kontor och handel.

Lantmännen har förutom två 
stora silokomplex även flera 
kontorsanläggningar i stads-

delen Aspholmen, inte långt från 
E20. Den mindre silon har en 
kapacitet på 6000 ton spannmål 
och är den som man kommer att 
riva först. Därefter tar man itu 
med den större, som är en av de 
två största i Sverige. Under tiden 
kommer närliggande verksamhet 
att evakueras till en tredje lokal 
som blir den sista som rivs.

På 50-60 talet var staten en 
stor aktör genom bl a bered-
skapsförordningen. Då behövdes 
stora siloanläggningar som mel-
lanlagring av spannmål. 1990 tog staten ett 
beslut om att spannmålsöverskottet skulle 
begränsas. Sedan dess har mellanlagring av 
spannmål i princip försvunnit och silorna i 
Örebro har blivit överflödiga. Visserligen pro-
duceras nu mer spannmål än tidigare men 
lantbrukare har ofta egna silos.  Till det kom-
mer att spannmål idag kan transporteras med 
bil direkt till kvarnarna.

Lantmännen Fastigheter har gett uppdra-
get att utföra rivningen till Delete. Med bas 
i Finland har Delete idag 14 kontor i Sverige 
och sysselsätter drygt 100 man inom rivnings-
delen. 

“Vi växer fort”, säger Kim Dahl från Delete 
som är projektansvarig för rivningen av Lant-
männens siloanläggning. 

Projektet började i april med projektering. 
Under maj sanerade man den lilla silon från 

Kim Dahl, Projektledare, Delete.

elkablar etc. Lyckligtvis fanns det mycket lite 
asbest att ta hand om. Den lilla silon beräk-
nas vara borta i april 2018 och den stora under 
sommaren 2018. Man kommer att stadigva-
rande ha ca 8 personer i arbete under rivning-
en. Till detta kommer de som transporterar 
bort materialet. Material körs till Kumla för att 
utgöra grundförstärkning av ett område som 
ska bli återvinningscentral.

“Att använda höjdrivare och betongsax är 
de naturliga redskapen för jobbet. Det går inte 
att riva genom att spränga eller använda kula. 
Det är alldeles för nära till omkringliggande 
fastigheter och gator”, berättar Kim Dahl.

 På den större silon är höjderna respektingi-
vande. Trapptornet är t ex 65 m högt.

Då rivningsmaskinen inte når ända upp 
så kommer man att lyfta upp en min-
dre modulär maskin på taket till 

Första tuggan på silons yttervägg.

Foto: Lantmännen Fastigheter

ETT LANDMÄRKE  
FÖRSVINNER
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Den mindre siloanläggningen är den 
som först får smaka på betongsaxen.

siloanläggningen. Denna kommer 
att stå på en plattform ovanpå si-
lotaket och kan riva både uppåt och 
nedåt. På ungefär 38 meters nivån 
börjar Delete rivning från marken 
men deras Hitachibaserade höjdri-
vare. Den är utrustad med en 2,5 t 
sax. Större sax går inte att använda 

pga av instabilitet under arbetet på de 
höjderna.

Den mindre silon är 37 m hög och där når 
man silodelen direkt från marken.

Silona är byggda med en cirkelarmering 
som gör dessa lite besvärliga att riva, trots att 
väggarna av betong inte är mer än 20-22 cm 
tjocka.

”Rivningskontraktet innebär att vi river till 
en halv meter under markytan”, förklarar Kim. 
“Sedan fyller vi igen och asfalterar. Själva den 

kvarvarande grunden blir sedan ett utmärkt 
fundament att bygga på”, avslutar Kim.

Rivningen av den stora silon kommer att re-
sultera i ca 27000 ton material och den mindre 
7000 ton. Av det utgör ca 2-3 % armeringsjärn. 
Materialet finkrossas i Kumla.

Visionen för det nya område som ska er-
sätta siloanläggningarna är att det ska bebyg-
gas med i huvudsak bostadshus, 4-7 våningar 
höga. Det handlar även om att skapa en ”stads-
kärna”. I anslutning till detta föreslås offentliga 
platser och parkstråk då det idag är ett stort 
underskott på grönområden. I det angräns-
ande området förslås en utveckling mot kon-
tor eller andra personalintensiva arbetsplatser 
samt bostäder.

En målsättning är även att på något sätt 
återspegla de tidigare silokomplexens distink-
ta karaktär i de nya byggnaderna.

Vid en enkel ceremoni i Örebro gick startskottet för rivningen av lantmännens siloanläggningar i 
Örebro. Från vänster: Björn Sundin och Bo Lindskog, Utvecklingschef på Lantmännen Fastigheter.

ETT LANDMÄRKE  
FÖRSVINNER

Stora silon som rivs senare.Notera gruset som flyger.
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Anledningarna är många men främst 
orsakar hydraulhammare mer vibratio-
ner, mer buller, mera damm och vidare 

är dagens byggnadskonstruktioner mer kom-
plexa, vilket kräver andra typer av rivnings-
verktyg. Ofta görs materialsortering och åter-
vinningen direkt på plats och då är det andra 
verktyg än hydraulhammare som kan erbjuda 
detta.

GREEN ATTACHMENTS
En ny aktör inom affärsområdet rivningsutrust-
ning är den finska tillverkaren Green Attach-
ments, som ligger i Lahtis och vars grundare 
och koncernchef är Benjamin Pitkäsalo. Trots 
att företaget bildades ganska nyligen har med-
arbetarna lång erfarenhet av att utveckla och 
tillverka rivningsverktyg och hydraulhammare.

Green Attachments är en del av den fin-
ländska Cleantech-koncernen och har skapat 
en rad lösningar för rivning och återvinning. 
Med en stor erfarenhet av att designa och sälja 
olika tillbehör bygger nu företaget ett nät-
verk av distributörer i Europa för att leverera 
snabba leveranser till internationella kunder. 
Företaget har ett OEM-sortiment av tillbehör 
till grävmaskiner och hjullastare, inklusive 
hydraulhammare, rivnings- och sorterings-
gripar, rivningskrossar och pulveriserare. Alla 
produkter och reservdelar finns på företagets 

KNACKANDET
Vi brukade kalla det att ”knacka ner en byggnad”. Men 
idag är det mindre och mindre vanligt att se en byggnad 
som knackas ner med en hydraulhammare. Ett stort antal 
demoleringsverktyg har ersatt hydraulhammaren i riv-
ningssammanhang. PDs Jan Hermansson rapporter.

Snart slut på   

webbaserade butik. Kärnvärdet i företaget är 
att öka de gröna värdena på ett hållbart sätt, 
återvinning kan vara både produktivt och ef-
fektivt för kunden och miljön.

Två exempel på nya produkter är RV-serien 
med roterande pulveriserare och GR-seriens 
sorteringsskopor. RV-seriens pulveriserare har 
konstruerats för primär och sekundär rivning. 
RV-serien har tillverkats helt i Hardox 400 och 
har en regenerativ kretsventil för snabb käftrö-
relse. Cylindrarna är reverserade för att skydda 
kolvstången.

GR-griparna har utformats för alla rivnings- 
och återvinningsapplikationer. De har en hy-

draulisk motor för positionering och många 
käftalternativ.

Just nu letar bolaget återförsäljare i Sverige.
www.greenattachments.com

ATLAS COPCO
Atlas Copcos nya betongsax CB 2500 är avsedd 
att användas med långa rivningsbommar. Med 

SYNLIGT

Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.

Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man 
inte ens. De allra minsta partiklarna som är osynliga för 
dig, tar sig längst in i lungan, och stannar där. Den bästa 
lösningen är därför att suga upp osynligt och synligt 
damm direkt vid källan. En ren arbetsmiljö leder dessu-
tom till en friskare arbetsplats, färre driftstopp och högre 
produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER

Webbshop Dustcontrol Sverige Dustcontrol_se
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käftens öppning på 1,1 m och vikten 2,6 t, gör 
CB 2500 arbetet enkelt att klippa stålbjälkar 
och betong på extrema höjder. Med en kross-
kraft på 100t kan CB 2500 tackla betongväggar 
till en tjocklek av 900mm.

Ett annat nytt verktyg är SC Steel Cutter 
för klippning i skrotsammanhang. Käften är 
utrustad med ett automatiskt styrsystem, vil-
ket säkerställer att materialet tvingas djupt in 
i käften där skärkraften är störst. Alla SC Steel 
Cutters är utrustade med utbytbara blad. Fäs-
tet är lämpligt för användning med bärare som 
väger 16t till 110t, beroende på om det är pinne 
eller bommen monterad.

Atlas Copco har också släppt nya CombiCut-
ters CC 3700, CC 5000 och CC 7000. Dessa nya 
verktyg erbjuder en kombination av hög kros-
skraft, korta cykeltider och hög driftsäkerhet. 
De mest anmärkningsvärda designförändring-
arna inkluderar en omformad upphängning 
för kroppen, som nu är i ett stycke, färre delar i 
kroppen och förbättrat käftstöd. Plattor svetsas 
i stödområdet och bredare buskar ger mer yta.

www.atlascopco.com

INDECO
Den italienska tillverkaren Indeco har för-
bättrat sina IFP-fasta och IRP-roterande pul-
veriseringsområden. De nya modellerna har 
utbytbara tänder på mobilkäken för optimal 
penetration av materialet som rivs. Indeco har 
dock ingen distributör för sina demolerings-
verktyg i Sverige. Hydraulhammarsortimentet 
säljs av Andersen Contractor.

Indeco IMP multiprocessorn har omfor-
mats och fått en mer robust kropp. Den maxi-
mala käftöppningen har ökats och käftgenom-
etrin förbättrats. Käftarna har uppdaterats för 
att göra det lättare att demontera och byta ut 
och erbjuda bättre grepp. Pulveriseringsversio-
nen har nu utbytbara tänder. Skrotsaxserien 
har nu reversibla och utbytbara skär, och ett 
dubbelprofilat piercingsystem som finns på 
ISS-serien Indeco-skjuv. 

De nya IMG-taggarna har utvecklats från 
de tidigare IDG-rivningstagen. På 
ett enda hus, med samma hydrau-
liska krets både för öppning, stäng-
ning och rotation, är de nya IMG-
taggarna nu gjorda i fem olika 

versioner för fem olika specifika jobb inom 
olika sektorer:

IMG S Sorteringskäkar är verktyg för sorte-
ring av slamavfall, röjning av stenig mark och 
muddring.

Alla tysta rivnings- och materialhanterings-
produkter har samma ro-
tationsmekanism som nu 
kommer att användas på 

alla framtida roterande pro-
dukter.

www.indeco.it

VIPER METAL
Den finska tillverkaren av sikt- och krosskopor, 
Viper Metal, har ett brett sortiment för  jord-
förflyttning, rivning och återvinning och av-
fallshantering. Det omfattande sortimentet av 
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Med vikten på 7 ton, är Rammer 9033 lämplig 
för bärare mellan 60 till 120 ton. Effektfrekven-
sen för Long-Stroke-inställningen stiger från 
högst 450 slag/min till 520 slag/min, medan 
det maximala oljeflödet ökar till 460 liter/min 
jämfört med 400 liter/min på Rammer 7013. 
Ingångseffekten har ökat 22 procent till 138kW.

Slaglängd och tomgångsskydd kan anpassas 
så att Rammer 9033 matchas till enskilda appli-
kationer. Long-Stroke-inställningen använder 
en lägre slagfrekvens för optimal brytning i 
hårda material, medan kortslagets inställning 
ger högre slagfrekvens, vilket är idealiskt för 
mjukare material. Tillvalet för inaktiv slag-
skydd på/av väljer operatörerna att justera ar-
betsläge för att skydda mot tomgång.

Ramvalve övervakar oljeflödet genom ham-
maren. Om oljeströmmen överstiger den för-
definierade inställningen, justerar ventilen 
flödet till en mycket låg nivå och sänker ham-
marens slaghastighet. Ramvalve återställs efter 
att hammaren åter börjar med ett korrekt olje-
flöde. Detta högt effektiva system ger utmärkt 
skydd mot oavsiktlig överflöde och övertryck, 
ökar hammarens tillförlitlighet och ger bättre 
skydd mot oljeutsläpp.

Rammer 9033 erbjuds med tre smörjningsal-
ternativ. Dessa är ett centrerat manuell alterna-
tiv, bärarmonterad Ramlube I automatisk smörj-
ning eller Ramlube II, som använder en patron 

monterad på hammaren för att automatiskt leve-
rera smörjning. Den är också utrustad med Ram-
data II, serviceindikatorn som gör det möjligt för 
operatörer och servicepersonal att övervaka och 
logga in via en digital service- och underhållssida.

Rammer har också meddelat att man ämnar 
introducera sin nya serie Performance Line. 
Den nya linjen, som ursprungligen bestod av 
fyra modeller, är utformad för att möjliggöra 
för första gången kunder och marknader att 
njuta av Rammer-upplevelsen men vid opti-
merade investeringar. De första Rammer Per-
formance-modellerna kommer att vara R18P, 
R25P, R35P och R45P. En ytterligare medelstor 
modell kommer att följa tidigt 2018 med ett 
komplett utbud av små Performance Line-mo-
deller som planeras att följa strax efter.

R18P är en 1,24t hammare som är lämplig 
för bärare från 15 till 23 ton. Den större R25P är 
lämplig för bärare från 20 till 29 ton och väger 
1,65 ton. Designad för bärare på 27 till 40 ton, 
är R35P som väger 2,32 ton medan R45P väger 
3 ton är avsedd för bärare mellan 36 till 53 ton.

Var och en av de nya Performance Line-
hammarna drar nytta av låga ljudnivåer, vilket 
gör dem lämpliga för de flesta applikationer, 
inklusive stads- och stadsprojekt. De nya mo-
dellerna är ett tillägg till företagets omfattande 
sortiment och ersätter inte befintliga modeller.

www.rammer.com

siktskopor finns tillgängligt för grävmaskiner, 
hjullastare och kompaktlastare i klassen 2t till 
50t. 3D-skärmteknik används för att bidra till 
ökad produktivitet och förbättrad siktkvalitet. 
Alla Viper-skopor är gjorda av Hardox och är 
generellt 20 procent lättare än konventionella 
siktskopor, enligt tillverkaren.

Ny roterande krossteknik har applicerats 
i Viper Metals patenterade krossar som er-
bjuder en högre krosskapacitet än tidigare. 
Ett exemepel från verkligenheten är att vid 
en rivnings av en byggnad användes VPCH-
21 krossningsskopa vid krossningen. Bygg-
naden i tre våningar byggd i betong kunde 
rivas och krossas ner till betonggrus på bara 
50 timmar. 

www.vipermetal.fi

SANDVIK RAMMER
På den tyska mässan Steinexpo visade Ram-
mer den senaste versionen av sin största hy-
drauliska hammare, Rammer 9033. Den nya 
modellen ersätter Rammer 7013 och drar nytta 
av ett antal viktiga förändringar och förbätt-
ringar, av vilka många har bevisats i mindre 
Rammer-hammare. Dessa inkluderar ett 20 
procent bredare bärvågsintervall och en 22 
procent högre inmatning, vilket väsentligt 
ökar slaghastigheten och produktiviteten jäm-
fört med föregångaren.

Dessa förbättringar har uppnåtts genom att 
utrusta den nya Rammer 9033 med många av 
de nyckelfunktioner som nyligen tillämpats på 
andra modeller. “Våra ingenjörer har tillämpat 
lärdomar från andra hammarmodeller för att 
placera denna Rammer hammer högst upp i sin 
klass”, säger Rafa López från Rammer.



ALLU lanserar nygammal Processor
ALLU Processor är en extrautrustning för 
grävmaskiner. Den har tidigare bara leve-
rerats ihop med kompletta ALLU stabilise-
ringssystem men efterfrågan som en egen 
enhet ökar så nu är den tillgänglig att för-
vandla vanliga grävmaskiner till effektiva 
blandare.

Särskilt utmärkande för ALLU Processor 
är den kraftiga konstruktionen som tål jobb 
långt under ytan. 

ALLU Processor finns tillgängliga för 
grävmaskiner mellan 25-45 ton.

Fredheim Maskin meddelar nu stolt att de blir 
svensk återförsäljare av Telestack. Den första 
Telestackmaskinen är redan beställd, en Te-
lestack LF520 som inom kort kommer att leve-
reras till Karlstad.

Telestack är ledande inom lastnings- och 
lossningssystem samt inom olika lösningar 
för transportörer. Maskinens specialområde är 
dess radiala transportörer med teleskop, vilket 
möjliggör enorma lagringsmöjligheter samt 
hög flexibilitet vid exempelvis en båtlast. Te-
lestack erbjuder olika typer av matare för last-
ning av lastbilar, hjullastare, grävmaskiner och 
krossar. Transportörer finns från 8 till 58 meter 
med kapacitet för 200 till 2000 ton/ timme.

Sedan tidigare är Fredheim Maskin åter-
försäljare av Telestack i Norge. De har därför 
stor kunskap och erfarenhet från kundsålda 
maskiner samt ett befintligt lager av både nya 
maskiner och reservdelar.

FREDHEIM  
återförsäljare av Telestack

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) pre-
senterade sin senaste konceptmaskin, kallad 
EX2, för branschspecialister, politiker, media 
och akademiker vid Volvo Group Innovation 
Summit tisdagen den 16 maj i år. Den 100 % 
elektriska minigrävarprototypen ger noll ut-
släpp, tio gånger högre effektivitet, tio gånger 
lägre ljudnivåer och minskad total ägandekost-
nad jämfört med sina konventionella motsva-
righeter. Det antas vara världens första helt 
elektriska kompaktgrävarprototyp.

EX2 presenterades vid Volvo Group Inno-
vation Summit i London, Storbritannien, 
tillsammans med innovationer från hela Vol-
vokoncernen, bland annat en autonom avfalls-
lastbil från Volvo Lastvagnar och en elbuss från 
Volvo Bussar. Innovationsmötet fokuserade på 
infrastruktur och transport i framtida städer 
och fokuserade på hur industrin kan få en po-
sitiv inverkan på samhället genom ökad trans-
porteffektivitet, minskad miljöpåverkan och 
förbättrad trafiksäkerhet.

ELEKTRIFIERANDE INNOVATION
Volvokoncernen definierar elektromobilitet 
som “kommersiella fordon och maskiner som 
kan använda en elektrisk motor för att driva el-
ler att utföra huvudsyftet med maskinen”. För 
att göra EX2-prototypen helt elektrisk, har för-
bränningsmotorn ersatts med två litiumjonbat-
terier, totalt 38 kWh, som lagrar tillräckligt med 
elektrisk energi för att använda maskinen i åtta 
timmar i en intensiv applikation, till exempel 
grävning av kompakt mark. Hydraulsystemet 
har också ersatts med elektrisk arkitektur som 
innehåller elektromekaniska linjära ställdon 
som hjälper till att optimera överföringskedjan. 
Att ta bort hydraulsystemet och förbrännings-
motorn, liksom att minska kylbehoven, har lett 
till signifikant lägre ljudnivåer. EX2 är i detta 
skede rent forskningsprojekt och det finns för 
närvarande inga planer för industrialisering.

“I linje med Volvokoncernens vision att 
vara den mest åtråvärda och framgångsrika 

leverantören av transportlösningar i världen, 
är Volvo CE engagerade i att bidra till hållbar 
utveckling “, säger Thomas Bitter, Senior Vice 
President Marketing and Product Portfolio. 
“På Volvo CE utvecklar vi teknik som är kopp-
lad till elektromobilitet, intelligenta maskiner 
och totala arbetsplatslösningar som kommer 
att gynna våra kunder och miljön genom att 
bidra till ökad maskinprestanda, produktivi-
tet, effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Våra 
framtida produkter och tjänster kommer att 
spela en viktig roll för att skapa ett hållbart 
samhälle. “

INNOVERA FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
EX2 är sprungen ur företagets tidigare ELEXC-
forskningsprojekt, som delvis finansierades av 
den franska regeringen samt olika finansie-
ringsorgan i Frankrike. Volvo CE arbetade med 
ett team bestående av sex  partnerföretag som 
alla bidrog till projektet på 7 miljoner Euro. 
ELEXC- arbetet startade 2012 och avslutades 
2015, sedan har Volvo CE arbetat med andra 
forskningsprojekt kopplade till EX2, såsom 
hållbarhetsprov.

“Elektrifiering av anläggningsmaskiner 
kommer att producera renare, tystare och 
effektivare maskiner - det här representerar 
vår industris framtid”, avslutar Ahcène Nedji-
mi, chefsingenjör för elektroteknik och elek-
troniksystem samt projektledare för EX2. “EX2 
är en revolutionerande maskin. Med nollut-
släpp och tio gånger lägre ljudnivåer kan den 
lätt användas i tätbefolkade områden utan att 
störa människor - även på natten. Tio gånger 
högre effektivitet och underhållsfria system 
innebär att driftskostnaderna och den totala 
ägandekostnaden skulle minskas betydligt. 
Prototypmaskinen levererar samma kraft som 
sin konventionella motsvarighet, liksom snab-
bare hastigheter i kombinerade rörelser. Och 
allt detta har uppnåtts utan att kompromissa 
med maskinens prestanda, vilket säkerställer 
att kundernas behov skulle uppfyllas.”

VOLVO CE presenterar en 100 % elektrisk minigrävarprototyp
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KÄRNBORR/SEGMENT Ø16-1500MM
Deca
Ett segment med rooftop-design.
Segmentblandning framtagen för tungt
armerad betong.

Penta
Ett segment med titanbelagda diamanter
med mjuk/medium segmentblandning.
För betong/armerad betong.

PentaDeca
Den optimala uppsättningen för alla
situationer. Ger bästa balansen mellan
borrsjunk och livslängd. +

NYHET!
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Demoleringsbranschen går på högvarv i Sverige. 
Behovet av bostäder är fortsatt skriande och det verkar 
inte som att efterfrågan kommer att mättas under de närmaste 
två åren. Så länge vi lever med denna situation på byggmarknaden 
är risken för att en bostadsbubbla skall spricka inte så stor. Något som 
bådar gott inför DEMCON 2018.

Stort intresse för 
DEMCON 2018

“Med det läge vi har på marknaden tror jag 
att DEMCON 2018 ligger helt rätt i tiden. 
Våra entreprenörer har mycket att göra. 

Samtidigt är konkurrensen stor. Det gäller att 
särskilja sig från sina konkurrenter med större 
kunnande, mera effektiva maskiner och me-
toder samt effektivare verktyg. Här har våra 
leverantörer en utmaning att fånga upp detta 
och DEMCON blir då en än viktigare mötes-
plats”, säger Jan Hermansson som ansvarar för 
DEMCON. “Eftersom vi även publicerar inter-
nationella branschtidningar märker vi ett ökat 
intresse för Skandinavien bland främst andra 
europeiska tillverkare och distributörer. Jag 
tror att vi kommer att få se fler utländska ut-
ställare på DEMCON 2018”, tillägger han.

SJUNDE UPPLAGAN AV DEMCON
DEMCON 2018, som hålls på Inframässan på 

InfraCity norr om Stockholm, arrangeras nu 
för sjunde gången sedan 1998. Inriktningen 
är den samma sedan starten, det vill säga att 
mässan riktar in sig på den bransch som har 
samlingsnamnet demolering. Inom demole-
ring ryms sektorer såsom betonghåltagning, 
rivning, slipning och polering av betonggolv, 
återvinning av rivningsrester, sanering, vat-
tenbilning med mera. Sammantaget de tjäns-
ter som våra entreprenörer erbjuder. “Under 
de nästan 30 år som vi arbetat med demole-
ringsbranschen är det intressant att konstatera 
att många entreprenörer omfamnat så många 
flera tekniker än vad de ursprungligen jobbat 
med. Vi har entreprenörer i Sverige idag som 
erbjuder tjänster inom alla de sektorer som 
DEMCON omfattar. Går man 20 år tillbaka 
i tiden så var det exempelvis få rivningsen-
treprenörer som jobbade med att återvinna 

de massor som man rev ner. Och att erbjuda 
rivningstjänster eller slipning av betonggolv är 
idag nästan en självklarhet om man är hålta-
gare. Det har hänt mycket med branschen och 
det är precis den här utvecklingen vi har tjatat 
om i Professionell Demolerings ända sedan 
mitten på 1990-talet”, säger Jan.

REKORDSTORT INTRESSE
Mässan DEMCON 2018 kommer att hållas den 
27-28 september nästa år. Redan nu är intres-
set rekordstort och många utställare har redan 
bokat sina montrar. “Inför nästa års DEMCON 
är intresset större än det brukar vara. Många ut-
ställare hörde av sig redan efter semestern i år 
och ville boka. Leverantörskartan har ju också 
ritats om en del sedan förra mässan så det ska 
bli intressant att se hur DEMCON 2018 kom-
mer att se ut”, säger Jan Hermansson.

A Company of the SWAROVSKI Group 
www.tyrolit.se

Perfectly clean drilling. Done.
The world's first easy-to-use dry drilling system for reinforced 
concrete with innovative technologies and high quality components for 
professional requirements. Long-lasting and reliable. With every use.

Find out more at www.tyrolit.se
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Nästa år kommer det heller 
inte att bli så mässtätt i september 
som varit fallet under tidigare år. 
På grund av det läget har en mäss 
gått upp i en annan och nästa vår 
ligger två anläggningsmässor i 
början av månaden fast på annan 
plats. DEMCON 2018 störs inte av 
någon annan mässa då den ligger i 
slutet av september.

Det kommer at bli två inten-
siva mässdagar på InfraCity med 
en inomhusdel och en utomhus-
del som vanligt. På kvällen den 27 
september arrangeras som van-
ligt demoleringsbranschens egen 
branschfest “DEMCON-kalaset”. 
I samband med det koras också 
årets vinnare av det Svenska De-

moleringspriset. Nominerings-
processen har redan dragit igång 
för fullt och de som önskar no-
minera tillverkare och entrepre-
nörer ombeds att skicka in no-
mineringshandlingar som finns 
att ladda ner på sidan www.pro-
fessionelldemolering.se/demole-
ringspriset.

“Det är alltid lika kul att börja 
förbereda för ett nytt DEMCON-
event och vi drar alltid igång cirka 
ett år innan mässan så nu är det 
hög tid. Inom kort kommer mäss-
sans nya hemsida att vara aktiv så 
att det går att gå in och boka mon-
ter direkt på hemsidan”, avslutar 
Jan Hermansson.

www.demcon.se
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OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika 
områden. En värld där vi med nyfi kenhet och ett konstruktivt samarbete 
med både leverantörer och systerbolag, hela tiden fi nner nya lösningar för 
att optimera demoleringsarbetet för dig. Bli en del av vår värld du också! ett starkt val! 

Billeberga • Malmköping 
Borås • Sundsvall • Piteå

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

           
             

            Välkommen till OPs värld!   

OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika 
områden. En värld där vi med nyfi kenhet och ett konstruktivt samarbete 
med både leverantörer och systerbolag, hela tiden fi nner nya lösningar för 
att optimera demoleringsarbetet för dig. Bli en del av vår värld du också!



Nya stoftavskiljaren HTC D60 är speciellt utvecklad 
för golvslipning och i synnerhet ihop med HTC DU-
RATIQ™ slipmaskiner. Unika och innovativa funk-
tioner som DURATIQ™ fjärranslutning, automatisk 
filterrensning och integrerad föravskiljare ger oöver-
träffade synergieffekter i form av ökad produktivitet 
och avverkningskapacitet.

Den automatiska filterrensningen tillsammans 
med den integrerade föravskiljaren säkerställer en 
avbrottsfri drift och en jämn och säker dammupp-
tagningskapacitet över tid. Övriga fördelar är ytterst 
kompakta mått, smarta detaljer för ergonomisk han-
tering och hög säkerhetsstandard med HEPA H13 
filter.

HTC D60 är utrustad med en digital kontrollpanel 
(HMI) där centrala funktioner av stoftavskiljaren kan 

övervakas. En 3,5” LCD-skärm ger skarp och tydlig in-
formation om det som är kritiskt för en optimal damm-
upptagning som luftflöde, undertryck och filterstatus.

Hanterbarhet och säkerhet har också varit i stort 
fokus under produktutvecklingen. HTC D60 är en 
mycket kompakt stoftavskiljare som mäter endast 68 
cm på bredden och 140 cm på höjden i transportläge, 
vilket gör att den rymmer i de flesta transportbilar 
samt passerar en standardstor dörröppning. Extra 
stora hjul med en kraftig broms underlättar vid ma-
növrering över trösklar och andra hinder. Maskinen 
är utrustad med ett PTFA-belagt (teflon) konfilter 
samt HEPA H13 filter. Snabblåssystemet gör att byte 
av filter görs med ett enkelt handgrepp.

HTC D60 rekommenderas till slipmaskiner med 
en slipbredd på 600-700mm.

Ny stoftavskiljare speciellt anpassad för golvslipning

Nu kan bränder från LITIUMBATTERIER SLÄCKAS  
Problemet med bränder i elektroniska produkter väx-
er lavinartat. Hittills har det inte funnits något effek-
tivt sätt att släcka bränderna som orsakas av överhett-
ning eller mekanisk skada i litiumbatterier. Förrän nu.

Lösningen kallas AVD. Ett patenterat och testat 
släckmedel, utvecklat i England, som de närmaste 
veckorna lanseras worldwide.

Litiumbatterier sitter i en rad produkter: mo-
biltelefoner, laptops, bilar, leksaker, verktyg, ho-
verboards, elcyklar, e-cigaretter, m m. I Sverige har 
hundratals bränder och tillbud med rökutveckling 
inträffat de senaste åren. Särskilt allvarligt ser man 
på det ökande antal bränder och tillbud ombord på 
flygplan, såväl i kabiner som i bagageutrymmen.

När det gäller hoverboards har MSB, Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap, registrerat 48 
bränder sedan juli 2016. Den 16 maj stoppade Ar-
betsmiljöverket försäljningen av 10 av 13 modeller.

Batterierna i sig utgör ingen fara. Men bränder 
kan uppstå om de överladdas, skadas eller utsätts för 
hög värme. Och då hjälper inte traditionella släck-
ningsmetoder som brandskum, koldioxid eller vat-
ten. Kort sagt: ingen släckmetod har visat sig effektiv 
innan AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) som 
lanserades i maj i Europa och USA.

Produkten är en vattenbaserad samling av vermi-
kulitpartiklar. Mineralet vermikulit, den verksamma 
beståndsdelen i AVD, har tidigare använts som iso-
lationsmaterial i skorstenar och som flamskyddande 
beläggning på tyger och textilier. Nu får det ett nytt 
användningsområde. Att det verkligen fungerar vi-

sar framgångsrika tredjepartstester, gjorda av välre-
nommerade ZSW i Tyskland, som bl a gör tester åt 
Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Bosch, Fein, Li-
Tec, ATL och Samsung.

Göteborgsbaserade GPBM Nordic har de nord-
iska rättigheterna för AVD. Man har tagit fram två 
specialanpassade släckare som nu i maj marknads-
förs under varumärket Housegard i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland.

“Att traditionella släckningsmetoder inte fung-
erar beror på att de inte har tillräckligt kylande egen-
skaper vid den här typen av brand”, säger Melker 
Lang, projektledare på GPBM Nordic.

“Vad som krävs är dels att cellväggarna kyls ned 
så att fortplantingen av värme till intilliggande celler 
avstannar. Detta gör att den s k termiska rusningen 
hindras i de intilliggande cellerna. Samtidigt måste 
syretillförseln strypas. Och det är exakt vad AVD gör.”

www.gpbmnordic.se 
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HÅLTAGARMARKNAD
Midhage expanderar på het  

Midhages team i Göteborg. Från vänster: Magnus Molin, Laila Kap-
lan, Fredrik Foghammar, Thomas Johansson, Ersoy Elci, Peter Logan, 
Peter Petersson och Karolina Kask (Midhages kock för dagen). Sak-

nas på bilden gör Johannes Karlsson och Robban Löfqvist.

Sverige har högkonjunktur och det är full 
fart i byggbranschen. Det märks tydligt 
på bland annat företaget Jack Midhage 

ABs vind i seglen. Midhage har under det se-
naste halvåret förstärkt sin personalstyrka med 
ett antal nyckelpersoner främst i Västsverige, 
något som också märks på försäljningen. Peter 
Petersson som är ansvarig för verksamheten 
på Midhages anläggning i Göteborg är nöjd. 
“Det är kul att jobba. Vi har ett jättestarkt team 
som jobbar målmedvetet och vi har under det 
senaste halvåret fått en rad nya kunder”, säger 
Peter.

ÖKAR BLAND HÅLTAGARE OCH RIVARE
Thomas Johansson, som är ny säljare på före-
taget sedan i våras är en del i denna planerade 
utveckling. Han har med sitt engagemang och 
kunnande stärkt Midhages närvaro blad hål-
tagare och rivare. Det är just kundsegmenten 
håltagare och rivare som Midhage vill bli star-
kare inom och Thomas kommer att prioritera 
dessa kundsegment i sitt arbete. “Historiskt 
sett har Midhage varit starka bland uthyrarna 
och det är vi fortsatt men vi har inte haft sam-
ma närvaro bland håltagare och rivare. Men 
det håller vi på att ändra på nu. Vi närmar oss 

en relation på 50/50 och det är dit vi ska nå”, 
säger Midhages VD Peter Logan. 

Ökningen av närvaron bland håltagarna be-
ror mycket på att man nu stärkt sin marknads-
närvaro i Västsverige i kombination med den 
starkaste marknaden som fortsatt är Stock-
holmsområdet.

Som ett led i att öka sin kundnärvaro i 
Västsverige har Midhages anläggning på Ma-
rieholmsgatan 10B i Göteborg genomgått en 
successiv förändring under de senaste åren. 
Tillverkningen av diamantverktyg har utvid-
gats och kontorslokalerna renoverats, något 
som vi skrev om för några år sedan. Men i år 
har man tagit över en angränsande lokal till de 
befintliga lokalerna som byggts om och total-
renoverats till ett utställningsrum med kafé. 
“Lokalen som är på 75 kvm är perfekt. Här kan 
håltagare, rivare och uthyrare lämna in sina 
maskiner och verktyg på morgonen och med-

Midhage expanderar på alla plan med fokus på hålta-
gar- och rentalbranschen i Sverige. Senaste nytt är utökad 
personalstyrka och nytt showroom och serviceverkstad i 
Göteborg. Professionell Demolering var med när företaget 
hade öppet hus.
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HÅLTAGARMARKNAD

Från vänster Fredrik Foghammar, Peter Petersson och Peter Logan i Midhages nya service- och 
reparationsverkstad i Göteborg.

“Lite kul måste man ha på jobbet också”, 
tycks Peter Logan säga när han buggar loss 
med Karolina Kask.

an de väntar kan de äta frukost hos oss eller 
kolla på nya produkter i utställningen. Vi mär-
ker redan att detta blivit mycket uppskattat av 
våra kunder”, säger Peter Petersson.

NY SERVICE- OCH 
REPARATIONSVERKSTAD 
Torsdagen den 31 augusti arrangerade Midha-
ge ett öppet hus vid anläggningen i Göteborg 
för att visa sitt nya Show Room och den andra 
uppskattade nyheten är att man öppnar en 
service- och reparationsverkstad. Service- och 
reparationsverkstaden ligger strax intill den 
befintliga anläggningen och ansvarig för verk-
samheten är Fredrik Foghammar, som de flesta 
i göteborgsområdet känner väl. Både Thomas 
och Fredrik arbetade tidigare för Jerneviken 
Maskin i Hisingsbacka. 

“Jag har precis fått i ordning service- och re-
parationsverkstaden så nu är det bara att börja 
serva våra kunder. Vi har investerat i nya verk-
tyg och maskiner och målet är att kunna hjälpa 
våra kunder medan de väntar”, säger Fredrik.

Han tillägger att det naturligtvis beror på 
hur omfattande servicen eller reparationen är, 

men om det inte är allt för omfattande så ska 
produkterna kunna åtgärdas medan kunden 
tar en kopp kaffe. Fredrik kommer att serva 
och reparera alla Midhages produkter men de 
största volymerna kommer att bli nya maskin-
serien AGP och Weka. Vid sidan av service- 
och reparationsarbete jobbar Fredrik också 
med kundservice och som innesäljare.

Sedan i våras arbetar även Laila Kaplan 
som marknadskoordinator på Midhage. Laila 
arbetade tidigare på Jerneviken under många 
år med samma arbetsuppgifter som hon har 

på Midhage. Det är Laila som gör att Midhage 
syns och hörs mer än tidigare.

ÖPPET HUS MED MÅNGA NYHETER
PDs utsände var med på det öppna huset den 
31 augusti och många kunder besökte Midha-
ge i Göteborg under dagen. Man räknade till 
minst ett 100-tal. Företagets nya Show Room 
blev uppskattat och besökarna fick möjlighet 
att titta på och testa produktsortimentet. Un-
der dagen sålde man för ansenliga summor 
och särskilt populära produkter var de nya el-
drivna handhållna kaparna AGP C14 och AGP 
C16, båda kaparna är CE-godkända. AGP C14 är 
avsedd för diamantklingor upp till 350 mm och 
väger endast 6,7 kg. Den större AGP C16 är den 
enda eldrivna handkapen på marknaden som 
klarar klingor upp till 415 mm. Det unika med 

AGP C16 är att den är enda elkapmaskinen för 
400 mm klingor som är CE-godkänd för vatten-
kylning. “Hittills har vi sålt närmare 100 kapar 
sedan vi lanserade AGP i början av året”, berät-
tar Peter Petersson.

En annan intressant produkt bland framfö-
rallt uthyrarna är ny golvslipen Barracuda S4 
som är en singelsnurra med en slipbredd på 40 
cm. “Vi säljer hela Barracudas sortiment inklu-
sive de större modellerna som är planetväxlade 
men det förvånar mig att singelsnurrorna fort-
satt är så populära. S4 påminner om ABS-slipar-

na som tillverkas av Weber och ABS-skivorna 
passar på vår S4. Det här är fortsatt en väldigt 
viktig produkt för oss och sedan juni 2016 då S4 
lanserades har vi haft en stor försäljningsfram-
gång”, säger Peter Logan.

Rykande färskt just nu är att verktygsserien 
Alfas snabbskärande segment nu även finns på 
kärnborr. Klingorna lanserades för en tid se-
dan och har uppskattats mycket av håltagarna. 
“Alfa är ett utmärkt segment som verkligen le-
vererar det där lilla extra som många håltagare 
efterfrågar i avverkningen. Att nu även kunna 
leverera kärnborr med Alfa-segment är kanon-
bra för branschen”, säger Thomas Johansson. 

Intill Midhages Show Room har Thomas 
fått ett eget kontor där han har en bra översikt 
på vilken kund som kommer in. “Jag tycker att 
det blivit optimalt på kontoret i Göteborg och 
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De nya eldrivna handkaparna från AGP har verkligen blivit en succé  för Midhage. Nederst AGP 
C14 och AGP C16.

Barracuda golvslipserie med populära singelsnur-
ran S4 längst till vänster.

Nytt från Midhage är att de populära snabb-
skärande segmenten Alfa numera även finns på 
kärnborr.

jag känner mig väldigt nöjd med upplägget. 
Naturligtvis är jag fortsatt mest ute hos kund 
men med de nya faciliteterna lockas kunderna 
även att komma till oss och vi får chans att 
mera effektivt visa och demonstrera produk-
terna”, säger Thomas.

Även Fredrik och Laila instämmer i att kon-
toret blivit optimalt och de trivs alla mycket bra 
på sin nya arbetsplats sedan i våras.

CENTRALT I “HETT” OMRÅDE
Rent geografiskt ligger Midhages göteborgs-
anläggning bra i ett område nära centrum 

men samtidigt nära många andra företag med 
koppling till byggindustrin. Det här är ett hett 
område i en region som expanderar starkt. Det 
är också lätt att hitta dit då det ligger ett sten-
kast från Göta älv. För tillfället genomgår hela 
området en hel del ombyggnationer. Bland 
annat ska den gamla bron över till Hisingen 
ersättas med en ny och ytterligare en tunnel 
under Göta älv ska byggas. “När allt blir klart 

kommer det här bli ett otroligt expansivt om-
råde”, säger Thomas. 

Anläggningen i Göteborg sysselsätter idag 
7 personer och mäter i kvadrat, med nya ut-
ställningen och service- och reparationsverk-
staden, nära 700 kvm. Förutom de som redan 
presenteras i artikeln arbetar ytterligare fyra 
personer i Göteborg som varit med Midhage 
i många år. Robert Löfqvist, Johannes Malm-
ström och Ersoy Elci arbetar som operatörer i 
diamantverktygstillverkningen. Magnus Molin 
är sedan länge Midhages säljare på region väst 
tillsammans med nyanställde Thomas Johans-
son. Magnus arbetar förutom på Västkusten 
även med kunder i Västergötland, Dalsland och 
Värmland.

www.midhage.se
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September 27-28, 2018
InfraCity, Stockholm
Med utdelning av Det Svenska Demoleringspriset 2018.

Håll utkik efter anmälningshandlingarna. 

www.demcon.se



Då är det åter igen dags att börja fundera i banor att nominera 
landets bästa företag inom demolering, betonghåltagning, 

slipning och polering av betonggolv, sanering och återvinning. 
Nu släpps anmälningshandlingarna till branschtävlingen.

DET SVENSKA 
DEMOLERINGSPRISET 2018

Arne Holgersson mottar Hederspriset 
år 2016 från PDs Jan Hermansson.
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Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Branschorganisationen för Byggnadsberedning.

Det Svenska Demoleringspriset sjösat-
tes för första gången 2012 och arrang-
eras nu för fjärde gången. Priset delas 

ut av tidningen Professionell Demolering i 
samarbete med branschföreningen för Bygg-
nadsberedning, det vill säga före detta riv- och 
saneringsentreprenörerna och håltagningsen-
treprenörerna. Vinnarna av det Svenska De-
moleringspriset 2018 kommer som vanligt att 
koras på DEMCON-kalaset som hålls på kväl-
len torsdagen den 27 september, 2018, efter 
första mässadagen av DEMCON 2018 på Infra-
City i Stockholm.

NOMINERA DITT FÖRETAG
Men innan dess drar nomineringsprocessen 
igång och alla professionella aktörer inom 
branschen som bär det samlade namnet de-
moleringssektorn är välkomna att sända in 
sina nomineringsförslag. Kom ihåg också att 
ett företag kan nominera sig själv och ingen 
annan behöver göra det för dig. Det viktigaste 
är att du tydligt beskriver varför du tycker att 
just ditt företag skall nomineras. Naturligtvis 
kan man också nominera något företag som 
man tycker förtjänar att vinna priset inom nå-
gon kategori.

KATEGORIER
1. Årets rivningsentreprenör

2. Årets håltagningsentreprenör

3. Årets saneringsentreprenör

4. Årets rivningsprojekt

5. Årets håltagningsprojekt

6. Årets saneringsprojekt

7. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset

(Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samver-

kan med Branschföreningen för Byggnadsberedning)

8. Recycling- och miljöpriset

9. Det Svenska Vattenbilningspriset

10. Årets tillverkare/leverantör

11. Stora innovationspriset för tillverkare/

leverantörer

12. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary 

Award”

PRISETS JURY
De bidrag som skickas in för att nomineras 
kommer att, i vanlig orning, granskas av pri-
set jury. Juryn bestående av ett antal välkända, 
tidigare aktiva, namn inom demoleringsbran-
schen samt nyckelpersoner inom den svenska 
bygg- och anläggningsbranschen.

Juryn består av Bo Hörnqvist, grundare och 
fd ägare av rivningsföretaget Rivab i Göteborg 
AB, Gunnar Landborg, grundare av DISAB 
Håltagning och en eldsjäl i branschen sedan 
många år, Jan Lemos, grundare och fd ägare 
av J L Betonghåltagning AB, Lars Eriksson, 
grundare och fd ägare av Södertälje Borrteknik 
AB, Tommy Hällgren, fd säljare på Brokk AB, 
Arne Holgersson, fd produktchef och säljan-
svarig på Tyrolit ABs diamantverktygs- och 
håltagningssektion, Lars Sandström, ordfö-
rande i Branschorganisationen för Byggnads-
beredning, Micael Appelgren, chefredaktör 
för branschorganisationen Maskinentreprenö-
rernas magasin ME-tidningen samt Jan Her-
mansson, chefredaktör för tidningen Profes-
sionell Demolering.

SKAFFA ANMÄLNINGSHANDLINGAR
För att rekvirera anmälningshandlingar till priset går de antingen att ladda ner direkt från 
tidningen Professionell Demolerings hemsida på länken www.pdworld.com/demolerings-
priset. De kan också beställas från SCOP AB på telefon 08-585 700 46. Missa inte möjlighe-
ten att nominera ditt företag till det Svenska Demoleringspriset 2018.
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ANDERSEN  
lanserar mångsidig shredder för betong och rivningsavfall
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Atlas Copco lanserar en ny, kompakt och 
mycket mångsidigt mobil, enaxlad kom-
pressor. XATS 138 ger en kombination av 
effektivitet och flexibilitet genom sitt in-
tuitiva PACE-system för tryckjustering, 
som gör att användaren kan anpassa 
luftflödet och trycket exakt efter vad 
applikationen kräver.

XATS 138 drivs med en fyrcylindrig 
Kubotamotor som uppfyller 3B-kraven. 
Den har dessutom ett DOC-DPF-system 
för efterbehandling av avgaser, vilket gör 
att den uppfyller  utsläppskraven, utan 
extra kostnad. Driftsparametrarna är -20 
°C till +45 °C.

Kombinationen av Atlas Copcos 
patenterade roterande skruv och en 
Kubotadieselmotor på 49 kW ger slut-
användarna en mobil kompressor med 
klassens bästa bränsleekonomi: den kan 
spara 25 procent bränsle vid normal be-
lastning. Det normala intervallet för ef-
fektivt arbetstryck är 7–10,3 bar med ett 
flöde på 5,5–7,0 m3/min.

Effektiv service var en nyckelfaktor 
för den nya kompressorns design. Slutre-
sultatet är att XATS 138 har längre servi-
ceintervall, både för kompressorn: 1000 
timmar eller i genomsnitt en gång vart-
annat år, och för motorn: 500 timmar 
eller i genomsnitt en gång per år. Detta 
i kombination med den långa livsläng-
den för allt förbrukningsmaterial mins-
kar den totala driftskostnaden och ökar 
utnyttjandegraden. Dessutom kan an-
vändaren planera och förutse produkt-
tillgång och kostnader exakt genom att 
välja mellan ett antal anpassningsbara 
serviceplaner.

Specialfunktioner som spin on-luftfil-
ter och oljeseparator ger korta och effek-
tiva servicetillfällen. Rent praktiskt ger 
måtten på U-Flex- huven bättre åtkomst 
för service.

Anpassar luftflödet 
och trycket    

Arjes Impaktor 250 har en effektiv 2-stegs kross-
ningsprocess. Först krossas materialet av de två 
kraftfulla valsarna. Sedan sekundärkrossas ma-
terialet av dubbla mothåll i kombination med 
en vibroplatta för en exakt slutfraktion med hög 
kapacitet. “Arjes Impaktor 250 har flera unika 
fördelar och krossar även tegel, asfalt och byg-
gavfall effektivt”, säger Svend M Andersen, VD 
på återförsäljaren Andersen Contractor AB.

 
FÖRDELAR MED IMPAKTOR 250
Kraftfull med hög produktivitet. Kompakt de-
sign och låg vikt.

Hög mobilitet med larvbandsunderrede, i 
kombination med lastväxlarsystem för transport.

Uppställningstid endast två minuter! Hy-
drauliskt sänkbart chassi.

 Maskinvikt 13,5 ton. Slutfraktion 0 – 55 
mm. Kapacitet betong upp till 95 ton/timme, 
bygg- och rivavfall upp till 110 ton/timme.

 Maskinen drivs av en Volvo Penta 220 hk 
dieselmotor steg 4 final, alternativt 160 kW el-
motor i stationärt utförande.

 Impaktor 250 premiärvisades i Sverige på 
mässan Entreprenad Live, på Ring Knutstorp. 
I anslutning till mässan genomförde återför-
säljaren Andersen Contractor AB en demotur 
i södra Sverige där man demonstrerade kross-
ning av asfalt respektive armerad betong. 

 www.andersen-contractor.se

HTC SUPERPREP-serien av verktyg innehåller 
ny- och vidareutvecklade verktyg för alla typer 
utav ”floor prep” arbeten. 

Enklare, effektivare och speciellt anpassat 
för ”floor prep”-arbeten, är ledorden för den nya 
verktygsserien HTC SUPERPREP™. Verktygen 
har utvecklats specifikt för de grövsta golvslip-
ningsarbetena där tjocka beläggningar ska bort 
eller ojämnheter i golvet ska korrigeras. 

Speciellt fokus har lagts åt att möjliggöra en 
snabbare slipning genom verktyg som har en 
mycket hög avverkningskapacitet. Samtidigt 
säkerställs en förbättrad livslängd av verktygen 
som ger en god profitabilitet för sliparen. 

Gemensamt för alla 24 verktyg i nya serien är 
den nya gröna färgen och den enkla metodiken 
att välja rätt: med hjälp av en enkel, visuell guide 
identifieras det optimala verktyget snabbt. Gui-
den finns tryckt på både verktygskartongen och 
medföljer även separat i lådorna.  

 Alla verktygen i serien används i fördel ihop 
med HTCs slipmaskiner och stoftavskiljare för 
maximala synergieffekter med t.ex AirFlow™ 
teknologin.

www.htc-floorsystems.com 

Ny verktygsserie från HTC    

Case, Doosan samt Atlas Copcos generalagent 
Maskinia jobbar kontinuerligt med att bygga ut 
nätverket med försäljningsställen och serviceverk-
städer i Sverige. Nu tas ett stort steg i och med att 
Boström Maskin AB blir återförsäljare för samtliga 
märken i Gävleborgs- och Dalarnas län.

Maskinia har sedan tidigare ansvarat för för-
säljning i regionen med utgångspunkt från det 
egna kontoret i Järfälla men nu kommer Boström 
Maskin AB att ta det fulla ansvaret för försäljning 
i området. Detta kommer att skapa en ökad när-
varo och närhet till kunderna i regionen.

På servicesidan kommer Orsa Maskin AB att 
fortsätta sköta serviceverksamheten i norra Da-
larnas län medans nu Boström Maskin AB tar 
över servicen för befintliga kunder i Gävleborgs 
län samt södra och östra delarna av Dalarnas län.

Boström Maskin AB har sedan 1988 ansvarat 
för Willeförsäljningen i distriktet och de har även 
lång erfarenhet av både grävmaskins- och hjul-
lastarförsäljning. Sam, Mats & Peter som är säl-
jare idag står redo för kundernas förfrågningar.

MASKINIA startar samarbete 
med BOSTRÖM MASKIN AB i Gävle



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Utvecklad och producerad av:

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

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

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

Hard work
or smart work?

INTRODUCING 
BROKK 500

Brokk AB Skellefteå | 0910-711 800 | www.brokk.com

Intelligent 
Demolition Power

Framgångsrika rivningsprojekt handlar om att jobba smart. Om att hitta nya 
och effektiva arbetssätt som ökar lönsamheten och övertrumfar konkurrensen. 

Nya Brokk 500 tänjer på gränserna. Den är utrustad med Brokk SmartPower™ – 
det intelligenta elsystemet som ger bättre prestanda och driftsäkerhet, en ny och 
starkare hammare och ännu bättre funktioner som ger dig större konkurrensfördelar.

Gå gärna in och
läs fler nyheter 

och reportage på:

www.pdworld.com



Arbetsgivare inom 
bygg överlever inte utan fusk
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Håkan Björk är 73 år gammal och bor på Al-
nön, utanför Sundsvall. Han har arbetat med 
sorteringsverk i mer än halva sitt liv och med 
47 år i branschen är han lite av en legend. För 
åtta år sedan gick han i pension, men har fort-
farande svårt att slita sig från yrket. Idag job-
bar Håkan med att sälja produkter av märket 
Keestrack.

Att det blev just sorteringsverk som blev 
Håkans kall i livet är lite av en tillfällighet. 
Han råkade se en affisch föreställandes en 
stor maskin, vilket skapade en önskan om att 
jobba med maskiner av liknande kaliber. Till 
en början sålde han maskiner i norra Sverige, 
från Gävle och uppåt, med bas i Knivsta. För 
att sedan avancera till att sälja på nationell 
nivå. Han minns tydligt den första maskin han 
sålde. Året var 1970 och det var en försäljning 
som gav mersmak åt både Håkan och kunden. 
På den tiden var maskinerna helt annorlunda 
mot vad de är idag. Inte minst vad gäller pre-
station och utseende. Han menar att det är lika 
svårt att jämföra utvecklingen i denna bransch 
som i alla andra branscher. Allt utvecklas och 
förbättras hela tiden. Det är en ständig process. 
Ju mer tiden gick, desto större blev Håkans 
säljområde. Det dröjde inte länge innan hans 
område sträckte sig över hela Sverige. Han po-
ängterar att den viktigaste uppgiften som säl-
jare av stora maskiner även är den svåraste   att 
matcha rätt produkt med rätt kund. Maskiner 
av denna typ är oftast inget som spontanköps. 
Därför är det viktigt att maskinen passar den 
specifika kundens önskemål och behov. Under 

Håkans tid som säljare har han aldrig varit an-
ställd. Istället har han drivit sitt egna företag, 
Björks Maskin. Det bästa med hans typ av yrke 
är enligt honom själv att känna frihet gällande 
när, hur och var han väljer att arbeta. “Det ab-
solut roligaste med jobbet är att få sälja stora 
och dyra maskiner”, säger Håkan. 

Med åtta års erfarenhet från Keestracks 
maskiner är det få som har samma rutin och 
kännedom om varumärket som Håkan. En-
ligt honom har Keestrack alla komponenter 
som krävs för att vara i toppen av branschen. 
De håller hög kvalité, är driftsäkra, lättservade 
och är enkla att hantera. Det är även det enda 
märket inom yrkesgenren som har en treårig 
garanti på alla sina produkter. En funktion 
som är bra både för kund och för säljare. Det är 
inget avgörande säljargument. Men det skapar 
trygghet för kunden, enligt Håkan.

Sedan 10 år tillbaka har Håkan samarbetat 
med Fredheim Maskin. Det hela började när 
Fredheim Maskin sålde Keestracks produkter 
i Norge år 2006. Vilket innebar en hel del in-
byten av gamla maskiner, som Håkan sedan 
köpte och sålde i Sverige. När de tre år senare 
fick agentur i Sverige började han sälja Keest-
rack åt dom. I nuläget har inte Håkan några 
planer på att sluta. Men han understryker att 
allt kan hända vid hans ålder.  

“Det är svårt att lämna branschen eftersom 
jag har så många vänner och bekanta inom 
den. Jag är en person som alltid vill ha något 
att göra”, säger Håkan.

www.fredheim-maskin.se

SORTERINGSVERKSPENSIONÄREN som vägrar sluta 

De branscher som deltagit är bygg, trans-
port, hotell- och restaurang samt verk-
samheter inom lant- och skogsbruk. 
Frågorna handlar om vad arbetsgivarna 
har för uppfattning om attityder och be-
teenden inom deras egen bransch vad det 
gäller att konkurrera genom att bryta mot 
regelverk på arbetsmarknaden.

“Nu har vi en bättre bild av attityder 
och beteenden om osund konkurrens. Det 
ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, 
arbetsmarknadens  parter och enskilda 
arbetsgivare att påverka situationen. Vårt 
mål är att risken för upptäckt ska öka”, 
säger Kicki Höök som leder arbetet mot 
osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarundersökningen visar att 
en av fyra arbetsgivare inom bygg- och 
transportbranschen  har uppfattningen 
att de inte kan överleva utan att fuska 
med regelverken. Detta är i jämförelse  
med att en av fem arbetsgivare överlag 
ger det svaret.

 Andra resultat handlar om att fyra av 
tio arbetsgivare bedömer att upptäcktsris-
ken är låg vid fusk. Det handlar då om att 
betala svarta löner, bryta mot regler om 
arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för 
mycket övertid samt ha arbetstagare utan 
giltigt svenskt arbetstillstånd.

“Undersökningarna visar att ökad kon-
troll behöver gå hand i hand med infor-
mation om konsekvenserna för individen, 
företaget och hela samhället att inte följa 
regler”, säger Kicki Höök.



En bra vardag. 
Varje dag.
I vårt sortiment �nns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, sanering, 
rivning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som e�ektivt tar 
hand om slammet och dammet – samtidigt som de är snälla mot din kropp. 

På Pullman Ermator låter vi nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför 
sitter det H13-�lter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona dina lungor. Vi kan 
också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt dammfria påsbyten. På våtsugarna 
sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det som sugits upp. Sist men inte minst 
har maskinerna ergonomiska handtag, en låg vikt och hjul som gör dem lätta att �ytta 
– allt för att spara din rygg.  

Vi bygger maskiner för alla som vill ha en bra vardag. Varje dag. 

pullman-ermator.se

vilken uppgift har du framför 
dig? vi har rätt maskin för 
jobbet – och för kroppen.



Ett bra slutresultat kräver ett bra grundarbete. 
Det gäller inte minst om du bearbetar eller slipar betonggolv. 
Ibland är uppdragen mer krävande än andra gånger och en 
professionell golvslipare vet då vad som gör skillnaden. Vi med. 
Därför presenterar vi med stolthet HTC SUPERPREP-serien.

htc-fl oorsystems.com

THE TOUGHEST.

HTC SUPERPREP
SERIES

EZ PREP 0

EZ PREP S1 EZ PREP M1 EZ PREP H1

EZ T-REX®
CLASSIC

EZ T-REX®
SUPER II

EZ T-REX®
DOME

EZ T-REX®
SUPER RINGS

HTC RAVAGER

VERKTYG SOM 
ÄR TUFFARE ÄN 
UPPDRAGET.

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


