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Det som skiljer 
proffsen från amatörerna
Bäste läsare
Dagarna bara flyger fram och snart är det jul igen. För 
ett år sedan var den genomsnittliga uppfattningen 
i branschen att 2013 var OK men ändå inte så bra 
som man hoppats på. Men all tyckte sig känna 
att 2014 så lossnar det.  Lossnade det? Nja, inte 
riktigt eller både ja och nej. På något vis släpar sig 
branschen fram en aning och har gjort det under 
några år, genomsnittligt talat. Sedan är det en del 
entreprenörer och leverantörer som tycker att det är 
stendött, andra tycker det är riktigt bra medan det 
stora flertalet tycker att det är OK men kunde varit 
bättre. Så då frågar man sig hur tror vi att 2015 
kommer att bli? Man vågar nästan inte spekulera 
men jag skulle tippa på som 2014 men med en viss 
förbättring av konjunkturerna. Byggindustrin i landet 
går ju faktiskt ganska bra och det började ta fart 
precis innan valet. Hade det inte varit för valet och 
allt tuffat på som vanligt hade man med större säker-
het kunnat säga att uppgången kommer att hålla i 
sig. Men regeringsskiftet har skapat oro i leden då 
den nya regeringen flaggat för en del förändringar i 
ekonomin men bland annat ökning av skattesatserna.

Det återstår att se också vad riksbankens åtgärd 
att sänka reporäntan till 0,00 innebär för landets 
konsumtion och om inflationen vänder upp till 2 
procent som är målet. Organisationen Svenskt Nä-
ringsliv säger dock i en kommentar att de är osäkra 
på om åtgärden verkligen kommer att få den effekt 
som Riksbanken eftersträvar. Dels är sänkningen så 
pass liten att det är svårt att kunna se någon egent-
lig förändring för företagare eller industri. Svenskt 
Näringsliv framhåller istället att det är viktigt att 
den sittande regeringen inför finanspolitiska åtgär-
der som stimulerar marknaden och företagandet. 

Det skall löna sig med att investera och anställa 
arbetskraft. Att istället införa skattehöjningar, som 
regeringen planerar, är helt fel väg att gå, säger man 
på Svensk Näringsliv.

Att vara arbetstagare, arbetsgivare eller kort sagt 
människa är som oftast inte enkelt när man dagligen 
ställs inför en rad vägval som man måste välja mellan. 
Men har man rätt inställning i grunden till hur man 
lever och vad man håller på med så brukar det gå 
ganska bra ändå. Rent professionellt i vår bransch 
handlar det om att först och främst skaffa sig rätt 
kunskaper för de tjänster man utför. Att sedan välja 
rätt maskiner, utrustningar och verktyg som lirar bra 
ihop med ditt kunnande, som är enkla att etablera 
och jobba med, som är säkra både för dig och om-
givningen, som är enkla att serva och reparera ifall 
de går sönder brukar vara viktigt också. Och sist men 
inte minst ska dina maskiner och ditt kunnande ta 
dig genom arbetsuppgiften snabbt och effektivt samt 
med ett bra slutresultat.  Om allt detta samverkar 
brukar saker och ting lösa sig ganska bra även om 
konjunkturerna går upp och ner, även om konkur-
rensen hårdnar periodvis med andra entreprenörer 
eller leverantörer som kraftigt dumpar sina priser för 
att kortsiktigt öka sin försäljning. Att hålla riktningen 
och följa sina principer vinner i längden. Det är det 
som skiljer proffsen från amatörerna.

Det får bli mitt peptalk så här i slutet av verk-
samhetsåret och inför 2015. Nästa år bär med sig en 
hel del intressanta händelser på mässfronten att se 
fram emot om tiden och kassan tillåter. I februari är 
det återigen dags för den amerikanska mässan World 
of Concrete i Las Vegas. Vad vi hört så utlovas det en 
hel del nyheter bland våra svenska tillverkare. PDs 
systertidningar PDi och PDa ställer ut i Central Hall 

som vanligt. I mars skulle mässan Byggmaskiner, eller 
Byggmässan Väst som den nu heter, gått av stapeln 
på Svenska Mässan i Göteborg. Tyvärr är den inställd 
på grund av den låga uppslutningen. Vi har sedan 
länge fått frågan från branschen om vi inte är intres-
serade att arrangera en lightversion av DEMCON i 
Göteborg. I nuläget har vi dock inte tagit ställning 
till det men vi återkommer om det. Senare i april 
arrangeras Intermat i Paris. Nytt för i år är att man i 
samarbete med Hanley Wood kommer att arrangera 
World of Concrete Europe parallellt.  Andra mässor 
är Maskinexpo, Entreprenad Live och Entreprenad 
Expo. Och i oktober arrangerar vi tillsammans med 
bolaget Riverbends Publishing ett forum i Brasilien 
kallat Latin American Concrete Cutting & Demolition 
Forum 2015. Känslan idag inför forumet är att det 
kommer att blir en export av svenskt kunnande och 
teknik inom områdena demolering, håltagning, slip-
ning och polering av betonggolv, stofthantering och 
mycket mera. Planen är också att mellan 50 till 80 
Hibbare kommer att resa till Brasilien och forumet. 
Så till slut vill jag tillönskar er alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör
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Husqvarnas nya säljande produktspecialist

Case Rodeo 2014 har avgjorts i Paris 
Den internationella finalen 
i Case Rodeo 2014 års 
maskinoperatörs tävling 
avgjordes den 24-26 okto-
ber. Tävlingen hölls på Case 
Kundcenter i Monthyon, 
nära Paris, 42 deltagare 
från 15 nationer deltog i de 
fyra momenten som satte 
förarna på stora prov i skick-
lighet och precision.

Zoran Varga är från och med 
december säljande produktspe-
cialist för hela Husqvarnas sor-
timent av golvslipar. Tidigare 
jobbade Zoran som produktspe-
cialist för golvslipar på Husqvar-
na. Han har under de senaste 
åren utbildat företagets personal 
och kunder, samt demonstrerat 
golvslipar på marknader runt om 
i världen. Nu tar Zoran med sig 
sina djupa kunskaper inom om-
rådet och blir säljande produkt-

specialist för golvslipar på hela 
svenska marknaden.

”Det känns väldigt tryggt att 
få med någon med så pass djup 
kompetens inom golvslipning. 
Har ni några frågor eller vill ni 
diskutera något som har med 
golvslipning att göra så är Zoran 
den som har svaret. Han kan allt 
från själva slipningen till varenda 
komponent i maskinerna”, säger 
svenska säljbolagets chef, Hans 
Lück.

CASE generalagent i Sverige, Ma-
skinia, genomförde under Maskin-
Stockholm 2014 i maj uttagning-
arna till årets tävling. Tre förare 
kvalificerade sig till finalen och fick 
representera Sverige under den 
internationella finalen i Paris. Täv-
lingen innehöll fyra moment med 
fyra olika maskintyper: bandgrävare 
(CX180C), hjullastare (321F), traktor-
grävare (695ST) och kompaktlastare 
(TV380). Samtliga moment ställde 
höga krav på precision och skicklig-
het hos de tävlande.

Titeln som bästa individuella 

förare vanns av finländaren Janne 
Leppänen, som belönades med en 
resa till CASE motorfabrik, Sumi-
tomo, i Japan, och titeln som bästa 
lag gick till Danmark.

Sveriges lag bestod av Johan 
Svedbäck, Svedbäcks Entreprenad 
samt Johan Edberg och Fredrik 
Bruce, Solliden Maskin. Det var 
ett taggat lag som åkte ner till Pa-
ris och förhoppningarna var stora. 
Under fredagens träningar visade 
laget upp en hög kompetens och 
samtliga moment genomfördes 
med imponerande resultat. Lör-

dagens tävling blev sedan mycket 
jämn och det var små marginaler 
som avgjorde. Bäste svensk blev 
Johan Svedbäck som knep en 11:e 
plats av de 42 deltagarna.

Deltagarna bodde under täv-
lingarna i det exklusiva slottsom-
rådet Chantilly strax utanför Paris 
och tävlingen avslutades med en 
galamiddag i det vackra Grandes 
Ecuries, områdets stall byggt på 
1700-talet, där deltagarna först 
fick se en spektakulär hästuppvis-
ning med följande prisceremoni 
och middag.

NYA ROLLER I OP SYSTEM AB

NY NORDISK 
FÖRSÄLJNINGSCHEF 

Den 1 december 2014 tillträdde 
Jonas Coltén som ny VD för OP 
System AB. Han tar  över ef-
ter  Mats  Olofsson  som istället  
kommer att  ha den övergripande 
rollen i OP systems omfattande 
expansion i Skandinavien och 
Baltikum.

Jonas har mångårig erfaren-
het av automatisering på olika 
industrier i Sverige och har bl a 
arbetat hos företaget Bosch Rex-
roth AB under lång tid, i olika be-
fattningar. Senast kommer Jonas 
från DEFA AB där han arbetat 
som försäljnings- och marknads-
chef.

”Att få vara med och fort-
sätta utveckla olika system- och 
maskinlösningar som underlät-
tar arbetet för kunderna i en 
framtidsbransch, känns oerhört 
givande och spännande”, säger 
Jonas.

Både Jonas Coltén och Mats 
Olofsson kommer att vara statio-
nerade på huvudkontoret i Bille-
berga.

Mats Olofsson tar nu en över-
gripande roll i expansionsarbetet 
i Skandinavien och Baltikum.

TYROLIT Construction & Stone 
har fått en ny nordisk försälj-
ningschef, Daniel Nilsson. Daniel 
kommer närmast från Hilti där 
han arbetat som regionchef på 
installationssidan och innan dess 
innehade han diverse marknads- 
och säljfunktioner på Goodyear 
och Bosch.

”Jag känner att jag hamnat helt 
rätt. Jag har kommit till ett företag 
som i en rakryggad, yrkeskom-
petent och härligt ärlig bransch 
satsar hårt och tänker stort”, säger 
Daniel.

DOOSAN flyttar produktion av 
maskiner till sin fabrik i Korea

Fram tills nu så har en liten del, 
cirka 25%, av Doosans maskiner 
för den europeiska marknaden 
tillverkats i märkets fabrik i Fram-
eries, Belgien, men nu har beslu-

tet tagits att flytta samtlig produk-
tion till de Koreanska fabrikerna. 
Majoriteten av maskinerna pro-
duceras redan idag i de Koreanska 
fabrikerna och man gör denna 

omställning för att bli ännu mer 
kostnadseffektiva och konkur-
renskraftiga på den Europeiska 
marknaden.

I ett meddelande från Martin 
Knoetgen, VD på Doosan Infra-
core EMEA, sägs följande:

”Vårt åtagande är att garantera 
en smidig leverans av maskiner 
och reservdelar från den mest 
konkurrenskraftiga källan, i syfte 
att stärka vår position i Europa. 

Våra svenska kunder kom-
mer inte märka någon skillnad 

av detta beslut. Vi får idag cirka 
75% av våra produkter från Syd 
Korea. Doosan tillsammans med 
Maskinia kommer att garantera 
ett bra lager av maskiner i Bel-
gien och Sverige. Det är otroligt 
svåra beslut att flytta produk-
tion, men det är ett måste för 
att garantera en fortsatt tillväxt 
och konkurrenskraft för Doo-
san i Sverige och övriga Europa”, 
säger Fredrik Holmquist VD på 
Maskinia, Doosans generalagent 
i Sverige.

I ett led att skapa mer konkurrenskraft och en hållbar och lönsam 
tillväxt har Doosan Infracore tagit beslutet att flytta all produktion 
av maskiner till sina Koreanska produktionsanläggningar.



www.husqvarnacp.se

NYHET NYHET NYHET

NYHET

NYHET

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

På Husqvarna utgår vi alltid från användaren när vi tar fram nya 
produkter. Därför har vi gjort våra nya kompakta golvslipmaskiner  
ännu enklare att använda och transportera, med flera smarta funktioner 
som sparar både tid och arbete. Nya PG 450 med planetarisk drivning,  
PG 400 med kraftfull 3-fasmotor och PG 280 med kantslipningsfunktion 
är robusta, lättkörda maskiner som ger ett resultat du kan vara stolt över. 
Fråga efter dem hos din närmsta Husqvarna-representant!

DC 3000 är en mångsidig dammuppsamlare  
som är kompatibel med våra kompakta slipmaskiner 
PG 450 och PG 400.

Husqvarna PG 450 är en mångsidig och 
planetarisk slipmaskin med 1-fasmotor, som 
klarar all golvslipning och polering på små såväl 
som stora ytor. Nya ergonomiska reglage med 
timmätare, f lytande kåpa och borstlist för bättre 
dammhantering – för enkelt handhavande och 
utmärkt resultat.

Scanna QR-koden för video,  
produktfakta mm.

Så här enkelt ska det 
vara att få ett snyggt 
betonggolv.

PG 450 PG 400 PG 280

NY NORDISK 
FÖRSÄLJNINGSCHEF 



8    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2014

Den nya F-serien är designad för att 
maximera produktiviteten och mini-
mera tiden för service och byte av sko-

por och andra tillbehör. Den optimala viktför-
delningen möjliggör så att de nya kompakta 
hjullastarna kan lyfta en mycket större last än 
sin föregångare. Till exempel, är den minsta 
maskinen, 21F XT, utformad för att lyfta upp 
till 2 000 kg vilket är 400 kg mer än den tidi-
gare 21E. XT-parallellföringen och Z-armarna 
håller gafflarna parallellt med marken, så att 
föraren kan hantera pallar både lättare och 
snabbare. Midjeleden och den pendlande 
bakaxeln resulterar i en utmärkt stabilitet. 
När framdäcken går upp på en sten eller ner 
i ett hål så behålls skopan och hytten verti-
kala, vilket resulterar i ökad driftskomfort och 
minskat spill av material.

DESIGNAD FÖR ATT SPARA TID
Hytten har sänkts så att de kompakta hjullas-
tarna kan röra sig lätt inom arbetsplatser och 
är lätta att transportera. Med den låga hytt-
profilen så faller 21F och 121F under tröskeln 
på 2,5 meter så att de lätt kan åka under en 4 
meters bro när den är lastad på en lastbil. Den 
lilla svängradien på F-serien gör maskinerna 
mycket smidiga i trånga utrymmen.

När du byter arbetsuppgifter, slösas ingen 
tid bort av tillbehörsbyten då kontakterna blir 
automatiskt trycklösa och ingen verktyg be-
hövs. Underhållet sköts också mycket snabbt 
och enkelt då alla servicepunkter är åtkomliga 
från marknivå.

KRAFTFULL OCH MÅNGSIDIG
Det nya hydraulsystemet levererar all den 
kraft som behövs för att driva även de mest 
krävande tillbehören. Tillvalet ”High Flow”, 
som finns på 221F och 321F, ökar flödet till 
70-130 liter per minut och möjliggör använd-
ning av kraftkrävande tillbehör såsom snö-
slungor eller asfaltsrivare som bidrar till att 
få jobbet gjort snabbare. De nya kompakta 
hjullastarna är utrustade med en hydrosta-
tisk transmission som driver alla fyra hjul 
som ger en topphastighet på 33 km/h, alter-
nativt kan man få 221F och 321F-modeller 

med en 2-växlad mekanisk växellåda. Hjul-
lastarna kan även ställas i låg- respektive 
höghastighet läge för att få en optimerad 
fördelning av kraft respektive hastighet. Den 
nya ”Inch & Brake” bromspedalen frikopp-
lar successivt transmissionen och minskar 
hastigheten samtidigt som den successivt 
använder bromsarna, vilket ger föraren mil-
limeterkontroll över maskinen vid låga has-
tigheter. Alternativet ”High Flow” ger även 
det nya kryphastighetsläget, vilket maxime-
rar hydraul flödet vid den konstanta hastig-
het på 0-5,5 km/h, perfekt för uppgifter som 
snöblåsning, asfaltsplanering, borstning, 
dikning, komprimering med mera.

KOMFORT OCH SÄKERHET
Hytten på de nya kompakta hjullastarna i F-
serien ger en bekväm och säker arbetsmiljö 
med funktioner såsom 10 luftventiler, ergo-
nomisk utformning, justering av ratt och allt-
i-ett-joystick med justerbart handledsstöd. 
Allt-i-i-ett joystick med proportionell kontroll, 
flödesminnesknapp, flytfunktion och FNR 
switch sätter maskinens alla reglage i operatö-
rens hand. Hytten har också ROPS och FOPS 
nivå 2 skydd som standard, vilket innebär att 
operatören kan arbeta säkert med tillförsikt på 
alla arbetsplatser.

LÅGA UTSLÄPP OCH HÖG EFFEKT
De nya kompakta hjullastarna är utrustade med 
en 3,4 liters, 4-cylindrig turboladdad common-
rail FPT Industrial motor utrustad med ”waste 
gate”. Funktionen ”waste gate” minskar dippar 
i turbotrycket, vilket resulterar i en snabb mo-
torrespons under belastning och en överlägsen 
tillförlitlighet på turbotrycket.

F-serien uppfyller Steg 4 miljökraven med 
en unik underhållsfri lösning som utvecklats 
av FPT Industrial. Lösningen bygger på av-
gasåterföring (EGR), en dieseloxidationskata-
lysator (DOC) och sot katalysator (PM). Mäng-
den sot reduceras i DOC genom en kemisk 
reaktion, och den kvarvarande soten infångas i 
PM- katalysatorn. När den når en viss mängd i 
katalysatorn börjar en lätt passiv regeneration 
automatiskt.

CASE LANSERAR NY SERIE FÖR 
KOMPAKTA HJULLASTARE!

Ny ljuddämpad klinga 
för blockstenssågar 

De störande och högfrekventa ljud 
som uppkommer vid använd-
ning av diamantklingor härrör i 

huvudsak från två fenomen: Dels från 
vibrationer i stambladet och dels från de 
luftströmmar som bildas runt klingans 
urtag. Nortons Silencio-klingor har ett 
stamblad av sandwichkonstruktion med 
ett vibrationsdämpande lager mellan de 
två stålskikten som minskar vibrations-
nivån och högfrekventa ljud vid kapning. 
Dessutom har klingan patentsökta urtag 
som motverkar det höga och vinande lju-
det som uppstår på grund av luftström-
marna genom stambladet. Nortons nya 
klinga Silencio BS har 13 dB lägre ljudnivå 
än konventionella klingor vilket motsva-
rar 20 gånger lägre ljudnivå.

Norton Silencio BS har U-formade dia-
mantsegment som ger snabb kapning. De 
lasersvetsade segmenten är 15 mm höga 
vilket ger upp till 20 % längre livslängd på 
klingan enligt tillverkaren. Klingan finns 
idag i 900 mm diameter, och en 650 mm 
klinga kommer att lanseras i början på 
2015. Silencio BS används i större block-
stenssågar för kapning och sågning i stora 
byggstenar, kalksandsten, syntetisk sten, 
tegel, betongblock, granit och annan na-
tursten. I Silencio-sortimentet ingår dess-
utom ljuddämpade klingor för bordsågar, 
vinkelslipar, handhållna bensinkapmaski-
ner och golvsågar.

Norton Silencio BS är utvecklad vid 
Nortons ”Centre of Excellence” i Bascha-
rage i Luxemburg. Där har man även ut-
vecklat en helt ny metod för tillverkning 
av diamantsegment. Denna nya metod 
ger väsentligt lägre energiförbrukning 
samtidigt som hållfastheten på svetsning-
en har ökats med 75 % jämfört med kon-
ventionell lasersvetsning. Den nya meto-
den är således både miljövänligare och ger 
högre säkerhet för användaren.

”Tack vare Silencio BS låga ljudnivå 
blir arbetet mindre störande i ljudkäns-
liga områden som t.ex. bostadsområden, 
stadskärnor, skolor och sjukhus samtidigt 
som arbetsmiljön förbättras på byggar-
betsplatsen. Dessutom ger Silencio BS 
snabbare sågning och har längre livslängd 
än konventionella klingor för blockstens-
sågar”, säger Henrik Falk, försäljningsan-
svarig på Saint-Gobain Abrasives AB.



Tractive 
växellåda 

inuti

Alla Pentruder-maskiner är tillverkade i Sverige. Vi producerar precisionsdelar i vår egen  
verkstad, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga materialen.  
Vi har mer än 35 års erfarenhet från att utveckla och bygga transmissioner och betonghåltagnings-
utrustning och fortsätter investera i produktuveckling för framtiden. 

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

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

ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.

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

Prova en Pentruder du också  -  En  säker investering,
i utrustning som är  byggd för att hålla!
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HTC Group:  
“MÅLET ÄR ATT FÖRDUBBLA 
OMSÄTTNINGEN INOM 5 TILL 7 ÅR”
Sedan HTC Group i Söderköping förvärvades av riskkapitalbola-
get Polaris Equity i maj 2013 har bolaget genomgått en del orga-
nisatoriska förändringar för att nu ha landat i en form som inom 
de närmaste 5 till 7 åren skall fördubbla gruppens omsättning. 

Under förra året såldes HTC Sweden 
AB till Polaris Equity efter att ha varit i 
grundarnas ägo, familjen Thysell sedan 

1987. Sedan 2013 när verksamheten förvärvade 
av Polaris har ganska stora organisatoriska för-
ändringar genomförts. Familjen Thysell har 
lämnat verksamheten och en del andra perso-
ner på managementnivå. Vi berättade tidigare 
att Per Öhström anställts som ny vd för den 
amerikanska bolaget och sedan september 
månad i år har även företagsgruppens nye vd, 
Stefan lind tillsatts. PD fick för en tid sedan 
möjlighet att ställa några frågor till Stefan Lind 
om hans nya jobb som verkställande direktör 
för världens största tillverkare av maskiner och 
verktyg för slipning och polering av betong-
golv.

“UPPMUNTRA TILL EGNA 
INITIATIV OCH ANSVAR”
Stefan Lind är 51 år, uppvuxen i Värmland men 
bor i Stockholm. Han har dock sin arbetsplats 
på HTCs huvudkontor i Söderköping. Stefan 
är civilekonom med examen från Handelshög-
skolan i Stockholm och har en gedigen bak-
grund från industrin, med fokus på försäljning 
och marknad. Stefan kommer närmast från 
den börsnoterade koncernen B&B TOOLS där 
han var VD för dotterbolaget Luna Verktyg & 

Maskin i Alingsås och medlem av koncernled-
ningen. Vi frågade vad han själv tycker han kan 
tillföra HTC? 

”Under mitt yrkesliv har jag arbetat mycket 
med att utveckla strukturerade säljproces-
ser med målet att öka försäljningsvolymerna. 
Den erfarenheten är jag säker på att HTC kan 
dra nytta av. Jag har också utvecklat olika for-
mer av konceptförsäljning som ger kunderna 
bra helhetslösningar och tydliga mervärden. 
Med det som bakgrund kan jag säkert bidra 
till att göra konceptet HTC Superfloor ännu 
mer framgångsrikt. Slutligen har jag en ledar-
stil som uppmuntrar medarbetarna att själva 
ta initiativ och ansvar. Det tror jag passar ett 
företag som HTC som vill förmedla kunskap 
till kunderna och stå för innovativa lösningar”, 
säger Stefan Lind.

Stefan Lind har ingen direkt tidigare erfaren 
från golvbehandlingssektorn vilket faktiskt kan 
vara en fördel då han mera opåverkad i sina be-
dömningar kan driva bolaget framåt. Men vad 
är då de intryck Stefan fått av HTC under den 
korta tid han arbetat vid bolaget?

“Det första som slog mig när jag började på 
HTC var vilket enormt kunnande som finns 
bland medarbetarna. HTC är verkligen ett kun-
skapsföretag och det ger oss en stark position 
på marknaden. Våra kunder vet att vi har högsta 

tänkbara kompetens när det gäller slipning och 
polering av betonggolv och andra hårda ytor. På 
HTC möts kunderna av experter som vet vad de 
talar om och som kan lösa de behov som kun-
derna har”, säger Stefan Lind.

STARK SATSNING FRAMÅT
Redan på grundaren Håkan Thysells tid var 
utvecklingstakten hög. Det hände framförallt 
mycket under slutet av 1990-talet och början 
av 2000-talet. Omsättningen fördubblades 
flera gånger och målen sattes högt. Kanske lite 
väl högt? Även om utvecklingstakten varit god 
har den kanske inte riktigt tangerat de mål som 
man hoppats på. Siktet att genom internationell 
expansion komma upp i omsättningsvolymer 
mellan 200 till 300 Mkr uppnåddes redan 2006 
för att 2008. Med tillfälliga variationer upp eller 
ner har man hållit omsättningen runt 300 Mkr 
för hela gruppen. Idag ligger omsättningen för 
gruppen på 360 Mkr och man sysselsätter to-
talt 160 personer. På frågan om i vilken generell 
riktning bolagets nya ägare vill utveckla bolaget 
i framtiden svarar Lind:

“Vår uttalade målsättning är att dubbla för-
säljningen på fem till sju år. Samtidigt ska vi be-
hålla vår position som nummer 1 i världen när 
det gäller maskiner och utrustning för slipning 
av betonggolv och andra hårda ytor. Vi ska även 
förstärka bilden av HTC som ett kunskapsföre-
tag och slå vakt om företagets innovationskraft”.

Lind framhåller att fokus i HTCs utveck-
lingsarbete kommer fortsatt att ligga på före-
tagets kärnprodukter som är HTCs serier av 
golvslipningsmaskiner och verktyg till dessa. 
Utöver dessa finns HTC Superfloor, ett kon-
cept för diamantslipade och högglanspolerade 



Stefan Lind, vd på HTC Group.
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betonggolv. Lind bedömer att samtliga pro-
duktsektorer har en enorm utvecklingspo-
tential och i synnerhet HTC Superfloor. Det 
är inom dessa områden som företaget fortsatt 
har de största utvecklingsmöjligheterna. “Med 
HTC Superfloor har vi nytta av vår djupa kun-
skap om betong, samtidigt som vi förser våra 
kunder med ett mycket bra helhetskoncept. 
Med vårt Superfloor-koncept kan våra kunder 
förvandla trista betonggolv golv till blanka, 
lättstädade och slitstarka golv, med låg livs-
cykelkostnad. Dessutom är konceptet mycket 
miljövänligt och ger vackra golv, två viktiga ar-
gument i dag”, säger Lind.

Det är på den redan inslagna vägen som 
Lind vill fortsätta utveckla bolaget. Men han vill 
än mer förstärka bilden av HTC som ett kun-
skapsföretag. Därför kommer man att fortsätta 
satsningen på att kontinuerligt utveckla med-
arbetarnas kompetens när det gäller slipning 
av betonggolv och andra hårda ytor. Man kom-
mer fortsatt att arbeta kraftfullt på att se till att 
HTCs kunder får del av de kunskaper företaget 
besitter, exempelvis via utbildningar på HTC 
Akademien i Söderköping.

Ambitionen är också att göra försäljnings-
arbetet vassare, så under sommaren och hös-
ten har bolaget förstärkt sin säljstyrka med 20 
procent. “Faktum är att HTC aldrig tidigare 
har haft en lika slagkraftig säljorganisation och 
det kommer att föra oss ännu närmare kun-
derna och ge möjligheter att öka försäljnings-
volymerna. HTC ska dessutom satsa ännu mer 
på att föra ut det egna Superfloor-konceptet, 
där våra kunder förvandlar vanlig betong till 
blanka, vackra och lättskötta golv”.

FORTSÄTTA ÖKA INNOVATIONSGRADEN
Att HTC bevisat att man är innovativa råder 
igen tvekan om. Det HTC gjorde en gång i ti-
den var att starta en helt ny bransch genom 
att utveckla den planetariska golvslipnings-
metoden och nya effektiva verktyg för effektiv 
borttagning av olika typer av golvbeklädnader, 
limrester, färg med mera. De gamla singelsnur-
rorna som genererade ojämnade ytor i princip 
försvann från marknaden. Helt plötsligt dök 
nya arbetsuppgifter upp för golvspecialister, 
håltagare och rivare. Och i nästa steg, med HTC 
Superfloor, lades grunden för att transformera 
själva betonggolvet till en slutprodukt. Kort 
sagt, innovationer är intimt förknippade med 
HTC och Lind bekräftar att så kommer det att 
vara även i framtiden. “HTC ska forsätta att vara 
nummer 1 i världen när det gäller lösningar, ma-
skiner och verktyg för slipning av betonggolv 
och andra hårda ytor och då måste vi också vara 
främst när det gäller innovationer och produkt-
utveckling”, säger Lind.

MARKNADEN IDAG OCH I FRAMTIDEN
Stefan Lind berättar att HTCs viktigaste och 
framförallt de marknader man är starkast på 
idag är Nordamerika och Europa. Men under 
den senaste tiden har man haft god tillväxt både 
i Mellanöstern och i Asien. Enskilda länder där 
man är särskilt framgångsrika är USA, Sverige 

med övriga Skandinavien, Sydafrika, Förenade 
Arabemiraten och Australien. Tillväxten ska ske 
i huvudsak ske på de marknader där HTC redan 
är starka idag, det vill säga i Europa och i Nord-
amerika. Samtidigt ser man ett växande intres-
se för företagets produkter från andra delar av 
världen till exempel Asien. Så på sikt, tror Ste-
fan, att en viss del av tillväxten kommer att ske 
på marknader som HTC ännu inte är starka på. 
Marknadsföring och försäljning av företagets 
produkter sker dels direkt från huvudkontoret 
i Söderköping och dels via de fem egna säljbo-
lagen som finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien och USA. Utöver de egna säljbo-
lagen har HTC en global närvaro med distribu-
törer i ett 60-tal länder som exempelvis Norge, 
Danmark, Sydafrika, Benelux, Schweiz, Polen, 
Baltikum, Australien, Sydkorea, Chile och För-
enade Arabemiraten.

MADE IN SWEDEN
Företagets utveckling, tillverkning och slut-
montering är koncentrerat till huvudkontoret 
i Söderköping. Viss tillverkning av de diamant-
belagda Twister-rondellerna sker vid det hel-
ägda dotterbolaget i Knoxville, USA.

HTC har en väldigt liten andel av kompo-
nenter som köps från legotillverkare utan det 
mesta tillverkar man själva. Främst är det kom-
ponenter till golvslipningsmaskinerna som 
tillverkas av andra men all slutmontering och 
kvalitetskontroll sker hos HTC i Söderköping. 
På frågan om det finns planer på att flytta ut till-
verkningen eller del av tillverkningen till andra 
länder svarar Lind bestämt nej. “Några sådana 
planer finns inte”, säger Lind.

När HTC lanserade den nya tekniken för 
att slipa betonggolv tog den marknaden med 
storm. Det här var under den första hälften 
av 1990-talet. Att med ett planetariskt system 
med flera slipskivor som samverkade slipa 
bort golvbeläggningar och jämna ut betong-
golvet blev en total revolution på marknaden. 
Många tillverkare ville vara med och HTC 
hamnade i den ena patentstriden efter den 
andra. När man några år senare lanserade 
HTC Superfloor exploderade marknaden igen. 
Framförallt var det antalet producenter som 

exploderade. Användandet ökad också men 
här tar det lite mera tid. På mässor runt om i 
världen och framförallt i USA fanns tillverkare 
av golvslipningsmaskiner och verktyg i legio 
och många kom från Asien. Den haussen har 
nu lagt sig en aning och marknaden har börjat 
konsolidera sig. Men kvar står ett antal starka 
konkurrenter till HTC och hur vill Lind tackla 
konkurrensen?

“Det är tuff konkurrens på marknaden och 
vilka eller vilken som är vår främsta konkurrent 
skiljer från marknad till marknad. Men vi upp-
lever att våra största konkurrenter emellertid 
inte andra specialister på utrustning för slip-
ning av betonggolv. Konkurrensen kommer 
istället från andra metoder för bearbetning av 
bland annat betonggolv såsom blästring och 
fräsning. Där har både vi och andra tillverkare 
av golvslipningsmaskiner och verktyg ett vik-
tigt arbete att förklara fördelarna med slipning 
och inte minst de miljövinster som metoden 
ger”, säger Lind.

KOMMANDE PRODUKTLANSERINGAR
HTCs produkter har alltid upplevts som sofis-
tikerad och att hålla en hög kvalitetsnivå, i syn-
nerhet de svarta maskinerna. Men för att möta 
efterfrågan i lite tuffare miljöer där maskinerna 
används i kortare intervaller och som klarar lite 
mera hårdhänt behandling utvecklades serien 
Greyline. Greyline kom för ett par år sedan och 
omfattas av fyra modeller slipmaskiner, två 
stoftavskiljare och en föravskiljare. Produktse-
rien lämpar sig i synnerhet bra för uthyrning. 

“Greyline är en produktserie med så kall-
lade basmodeller som lite grann utvecklats för 
ett särskilt kundsegment som uthyrning men 
även de entreprenörer som jobbar med ganska 
kortat jobb som borttagning av limrester och 
andra beläggningar samt att jämna till betong-
golv. Serien klarar arbete i tuffa miljöer och lite 
mer hårdhänt behandling. Satsningen på HTC 
Greyline har fungerat mycket bra och jag ser 
det som naturligt att ha flera produktserier an-
passade till olika kundsegment. 

Greyline är de senaste i maskinväg som till-
verkaren släppt förutom en del nya verktyg för 
slipning och polering. Men är det några helt 
nya produkter i “pipline”?

“Just nu förbereder vi vårt deltagande i den 
stora mässan World of Concrete som hålls 
i Las Vegas i februari. Jag inte gå in på vilka 
nya produkter vi har i pipeline men så myck-
et kan jag säga att vi förbereder oss på att ha 
världspremiär för fler innovativa produkter 
från HTC på mässan. När vi börjar närma oss 
mässan kommer vi lägga ut information på vår 
hemsida. De av våra kunder som inte besöker 
mässan i Las Vegas, men är nyfikna på nyhe-
terna, kan alltså gå in på htc-floorsystems.com 
i februari”, berättar Lind.

Så till alla er i branschen för slipning och 
polering av betonggolv, håll utkik på HTCs 
hemsida. PD vill slutligen tacka för intervjun 
och hälsa Stefan Lind välkommen till bran-
schen och lycka till.

www.htc-floorsystems.com
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Betongborrar’n i Mälardalen grundades 
1997 och har sedan starten arbetat främst 
med betonghåltagning. Utvecklingen 

av verksamheten var lyckad och 2007 startade 
man systerbolaget BBS Riv & Sanering. Jobben 
blev allt större samtidigt som volymen växte 
och ofta arbetade de två bolagen sida vid sida 
på olika projekt. Men rutiner och det admi-
nistrativa arbetet var uppdelat trots att man 
delade kontor. Att ha parallella organisationer 
innebar dubbelarbete och även till viss del onö-
diga dubbla kostnader. Tanken tt fusionera de 
två bolagen tog fart för mer än ett år sedan och 
därefter påbörjades arbete som fann sina for-
mer till sommaren och verksamheten började 
arbeta som ett bolag. Resten är formalia  i slutet 
av november blev det juridiska klart.  

ANSTÄLLDE EXTERN VD
“Våra kunder har sedan länge upplevt oss som 
ett bolag men internt har det inte fungerat 
så. Vi har på olika gemensamma projekt haft 
dubbla projektledare och transparensen i ge-
mensamma projekt har inte varit optimal.  Fu-
sionen av de två bolagen bidrar till en rad olika 
fördelar både för våra kunder och för bolaget 
som sådant”, säger Fredrik Ohlsson som är 
delägare och arbetschef.

“Med fusionen får vi en betydligt mera ef-
fektiv och kundorienterad verksamhet. Vi blir 

en enhet utåt och även inåt. Sedan i somras 
har vi genomfört en ganska omfattande omor-
ganisation på bolaget och nu känns det jätte-
bra”, säger Betongborrargruppens nye externe 
VD Jan Törner.

Jan Thörner tillträdde som VD för verksam-
heten den första augusti men har dessförinnan 
varit styrelseordförande för företagsgruppen, 
en befattning som han lämnade i och med att 
han utsågs till VD. “Det skulle ha varit omöjligt 
för mig att sitta på båda posterna och jag har 
därför lämnat styrelsen och fokuserar helt på 
min roll som VD”, säger Törner.

Jan Törner har ett långt förflutet inom bygg-
industrin med totalt 25 år. Han har arbetat 14 
år på projektledningsföretaget Hifab, några år 
på Ramböll,(tidigareSkandiakonsult) och på 
NCC, samt nyligen som  VD för ett mindre no-
terat bentreprenadföretag som bygger energi 
och luftreningsanläggningar. 

I samband med bildandet av Betongborrar-
gruppen och omorganiseringen av bolaget för-
ändrades också ägarstrukturen. Ett holdingbolag 
bildades där ägandet delas mellan Hans Petters-
son, Anders och Maria Jäderholm, Håkan Ahlm, 
Tony Westman och Fredrik Ohlsson. Holding-
bolaget äger i sin tur nya Betongborrargruppen. 

DET GEOGRAFISKA ARBETSOMRÅDET
Bolaget arbetar geografiskt främst i landska-

pen runt Mälardalen där drygt häften av job-
ben ligger. I Stockholmsområdet utförs de 
flesta jobben men man arbetar även i Öster-
götland, Närke och upp till Gävle-området. 
Kontor finns i Järfälla, Kungsör och Uppsala. 
Uppsala-kontoret öppnades så sent som i våras 
och arbetschef är Tony Westman. Arbetschef 
i Kungsör är Anders Jäderholm och i Järfälla 
finns Fredrik Ohlsson och Magnus Engvall. 
Men man åtar sig även uppdrag på riksplanet 
och det är projektet i sig som avgör då man idag 
har god kapacitet för stora jobb. Under hösten 
2014 har man dessutom genomfört ett torrva-
jersågningsprojekt i Chelsea utanför London 
under sex veckor. Idag sysselsätter man 160 
anställda och i genomsnitt cirka 30 inhyrda. 
Omsättningen ligger idag på omkring 160 Mkr 
och målsättningen är att växa med cirka 10% 
per år för att 2016 nå 200 Mkr med befintlig 
arbetsstyrka. Verksamheten är fördelad på lika  
mellan håltagning och rivning och sanering.

Betongborrargruppens verksamhetsinrikt-
ning är dels traditionella såg- och borrningsar-
beten i betong och dels så kallad lätt tungriv-
ning, stomrivning och renoveringsrivning. “Vi 
passar ganska bra inom det rivningssegment 
vi valt och kommer ligga kvar här. Vi har i nu-
läget inga planer på att åta oss riktigt tunga 
rivningsjobb då vår maskinpark inte är anpas-
sad för det. Men vi har dock en hel del stora 

Det händer stora saker på Betongborrargruppen, 
som är det nya namnet på de fusionerade bolagen 
Betonborrar’n i Mälardalen och BBS Riv & Sanering. 
Som ett bolag kommer man att kunna öka effektiviteten 
och kvaliteten både extern och internt och fortsätta 
växa till 200 Mkr inom två år.

Fusionen i Mälar  dalen
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hjälp av avskärmning och luft-
renare driver ut det skadliga 
dammet från arbetsområdet. 
Med jonisering klumpar man 
ihop dammpartiklarna i luften 
så att de faller till marken och 
kan enkelt supas upp istället för 
att hamna i luftvägarna. Hygie-
nisk rivning hamnar kort sagt 
om att skapa dammfria zoner. 
En annan verksamhet som man 
jobbat med länge är slipning av 
betonggolv. Man har ett 20-tal 
golvslipningsmaskiner i alla 
storlekar upp till stora och ra-
diostyrda maskiner. Man har 
också ett antal för golvslipning 
anpassade stofthanterare. Va-
rumärkena är främst Scanma-
skin och Husqvarna. “Jag kallar 
vår betonggolvsslipningsverk-
samhet för golvsanering. Vi 
tar effektivt golvbeläggningar, 
limrester med mera och jäm-
nar sedan till betonggolven för 
applicering av nya golvbekläd-
nader”, säger Ohlsson.

Golvslipning representerar omkring 5% av 
verksamheten men man utför inte polering av 
betonggolv. “Vi har gjort en del poleringsjobb 
men upplever det ganska tidsödande. Att po-
lera låt säga 3000 m2 i sju olika steg är rent ut 
sagt ganska tråkigt arbete. Vi överlåter det här 
arbetet till specialisterna inom den här sek-
torn”, säger Ohlsson.

Han upplever dock en minskning av golvsa-
neringsarbetena och säger att många beställare 
väljer att ta genvägar, i alla fall kortsiktigt. Man 
kan lägger man det nya golvet direkt på det gam-
la. Det funkar kanske en gång men inte i läng-
den. ”Genom att lägga nytt golv på det gamla 
slipper man kostnaden med att slipa och jämna 
golvet, flyta och prima det. Men som sagt det 
funkar bara en gång sedan måste man riva upp 
allt för att golvet skall bli jämnt och inte mjukt 
att gå på. Jag tror att det här förfarandet beror på 
antingen slav eller tidshets”, säger Fredrik.

BYGGSLARVET, ETT PROBLEM
Både Jan och Fredrik tycker att det slarvas 
mera inom byggbranschen idag. Man börjar ta 
genvägar för att hinna med eller spara pengar 
och det är ingen bra utveckling. Kvaliteten har 
försämrats i jämförelse med förr i tiden. Or-
saken beror också på att vi kanske inte är så 
tydliga med vad som gäller i den svenska bygg-
normen. Många hantverkare från andra länder 
kommer till Sverige för att jobba och kanske 
inte får tydliga instruktioner om vad som gäl-
ler. Sedan kan språkproblematiken också vara 
en orsak.

“Jag tror att det är viktigt att byggföretagen 
är tydliga med vilka normer som gäller när de 
anlitar utländsk arbetskraft som kanske inte 
pratar svenska. Kommunikationen måste då 
ske på deras modersmål annars kan olyckor 

inträffa eller att jobbet inte utförs till kunden 
belåtenhet”, säger Fredrik.

Man berör också faktumet att den gamla 
projektledarkåren håller på att försvinna. De 
som föddes på 1940-talet och har lång erfaren-
het från arbetet. Den kontroll de hade på ar-
betet håller på att försvinna med de nya yngre 
generationerna. “Projektledarna från 40-talet 
med sitt kunnande håller på att gå förlorad 
och överförs inte till nya yngre generationer 
och det drabbar slutprodukten”, säger Jan.

Fredrik drar ett par exempel och berättar att 
han stött på unga projektledare som frågat var-
för det finns en massa “pinnar” som är spända 
mellan golv och tak och som är i vägen. “Det 
verkar som om de aldrig sett en stämp och än 
mindre förstått vad de är till för”, säger Fredrik. 
Vid ett annat tillfälle stötte han på en ung pro-
jektledare som kom direkt från skolbänken och 
undrade varför de fanns så många “sorteringslå-
dor” utanför bygget. Fredrik kunde inte erinra 
sig att man använde några sorteringslådor i ar-
betet. Det visade sig dock senare att unga pro-
jektledaren avsåg de olika containrarna där man 
separerade olika typer av rivningsmaterial. Att 
nomenklaturen är samma för alla på bygget är 
ganska viktigt för att jobbet skall flyta smidigt.

Jobbtillgången för Betongborrargruppen är 
tillfredställande men kunde vara bättre. Se-
dan valet i september har marknaden gått lite 
kräftgång och om man enas om budgeten har 
betydelse för om jobben släpps på eller inte. 
Konjunkturerna ser lovande ut och många 
projekt väntar på att komma igång men än så 
länge har inte proppen riktigt lossnat. “Vi har 
att göra så vi klagar inte men det skulle kunna 
vara ännu bättre. Vi får se vad som händer på 
nya året”, avslutar Fredrik Ohlsson.

www.betongborrarn.se

Fusionen i Mälar  dalen
maskiner och därmed god kapacitet att åta oss 
större totalrivningar men det är inte det hu-
vudsakliga målet. Vi kommer dock att på sikt 
åta oss mera omfattande och komplicerade 
jobb”, säger Fredrik Ohlsson.

BYGGSERVICE EN VIKTIG OCH 
VÄXANDE VERKSAMHET
En viktig och växande verksamhetsgren inom 
bolaget är så kallad byggservice. Inom bygg-
servicejobben dominerar installationshåltag-
ningen och är jobb som beställs på mycket kort 
varsel och avser främst korrigeringar, ändringar 
och anpassning av ROT-arbeten eller i nya pro-
jekt. Närmare 70 man på företaget arbetar med 
byggservice. Betongborrargruppen kan rycka 
ut på några timmars varsel och har alltid två till 
tre man i beredskap. Man har ett antal ramavtal 
med större byggföretag gällande byggservicear-
beten. Man har idag cirka 120 fordon varav om-
kring 90 är fullutrustade servicebilar.

Under de senaste åren har bolaget investerat 
kraftfullt i nya maskiner och utrustningar. På 
håltagningssidan sker investeringarna konti-
nuerligt då man byter ut vägg- och vajersågar, 
borrsystem med mera. Maskinerna kommer 
främst från tillverkare som Husqvarna och 
Hilti. Verktygen kommer från Husqvarna, Ty-
rolit och SDC. Man har en bred maskinpark av 
rivningsrobotar från Brokk och Husqvarna. När 
PD besökte hade precis en ny Brokk 400 Diesel 
levererats. I stallet finns många andra brokkar 
och robotar från Husqvarna och fler ska det bli. 
“Vi behöver investera i två till tre nya större riv-
ningsrobotar under 2015 och vi har nyligen köpt 
en SDS och en Onram”, säger Törner.

Man planerar också för att öppna egen 
deponi för rivningsmassor. Marken är redan 
inköpt och ligger på lagom transportavstånd 
från Stockholm. På sikt kommer återvinnings-
verksamheten att utvecklas men i nuläget kö-
per man in återvinningstjänsterna då det gäl-
ler krossning och siktning av rivningsmassor. 
Tanken är att man på sikt även kommer att ta 
emot massor från andra entreprenörer.

Sedan en tid tillbaka jobbar man med nå-
got som man kallar hygienisk rivning vilket 
innebär att man tar särskild hänsyn till arbets-
miljön beskaffenhet.  Både för egna jobb och 
på uppdrag från sina kunder. Det hygienisk 
rivning handlar om är att bygga in arbets-
platsen, skapa undertryck och jonisera luften 
så att dammhalten drastiskt minskas i luften. 
Att skapa ett undertryck innebär att man med 
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Med en tjänstevikt på 909 
till 6 031 kg, arbetar de 11 
hydraulhammarna i Vol-

vos serie HB14 till HB70 tillsam-
mans i perfekt harmoni med Vol-
vos grävmaskiner, från EC140 till 
EC700 – och levererar konsekvent 
effekt och brytkraft oavsett vilken 
arbetsuppgift de ställs inför.  

För optimal stabilitet är Volvos 
hydraulhammare och maskiner 
perfekt anpassade för varandra så 
att de kan arbeta i harmoni. Dessa 
hydraulhammare är också nog-
grant anpassade till maskinens 
hydraulik, vilket förbättrar deras 
prestanda ännu mer. 

Hydraulhammarna HB14 till 
HB70 är självsmörjande och in-
kapslade i ett helt slutet hus som 
skyddar kraftaggregatet, förlänger 
deras livslängd och minskar bull-
ret. Deras hydraulsystem skyddas 
från tryckstegringar av högkapa-
citetsackumulatorer som även ger 
ökad slagenergi. 

För flexibilitet och ökad pro-
duktivitet kan användaren välja 

mellan två olika frekvenser be-
roende på användningsområdet, 
med hjälp av hydraulhammarens 
hastighetsreglage. En buffert-
dämpare minskar buller och vi-
brationer i maskinen, vilket ökar 
förarens komfort och säkerhet 
samtidigt som det reducerar ris-
ken för skador på bom och skaft. 
En anti-tomslagsfunktion förhin-
drar att hammaren fortsätter att 
slå när materialet är helt genom-
brutet. 

Den mångsidiga HB-serien 
kan också anpassas beroende 
på användningsområde med en 
mängd olika verktyg, som bland 
annat pikspett, pikmejslar av py-
ramidtyp, mejslar och trubbspett. 
HB-seriens hydraulhammare kan 
köpas som ett allt-i-ett-paket med 
hydraulslangar, hammarfäste 
(detta medföljer som standard på 
vissa marknader) och hammar-
verktyg – så att du kan sätta dem 
i arbete på en gång, oavsett om de 
används i nya maskiner eller i en 
befintlig maskinpark. 

Ny HB hydraul-
hammare från Volvo

EFFEKTIVARE 
KAPNING 
Flexovit lanserar en ny dia-
mantklinga för kapning av 
flera olika material. Den nya 
klingan, som har beteckningen 
Mega-Line Laser MP+, uppges 
bl.a. ge snabbare och bekvä-
mare kapning och ha längre 
livslängd.

Den nya Mega-Line Laser 
MP+ har 12 mm höga dia-
mantsegment vilket ger 10 % 
längre livslängd och ger även 
10-15 % snabbare kapning en-
ligt tillverkaren. Klingan har 
perforerat stamblad vilket ger 
effektivare kylning. Mega-Line 
Laser MP+ kan kapa flera olika 
byggnadsmaterial vilket mins-
kar behovet av lagerhållning 
av olika specialklingor samt 
ger tidsbesparingar för byte av 
klinga för olika material. Den 
kapar förutom betong, arme-
rad betong, tegel, Leca, sten 
och asfalt mm även stål upp 
till 5 mm tjocklek. Mega-Line 
Laser MP+ finns i diametrarna 
230, 300 och 350 mm för an-
vändning i vinkelslipar, ben-
sindrivna handhållna maski-
ner, bordsågar samt golv- och 
vägsågar.

”Med Mega-Line Laser MP+ 
kan flera olika material kapas 
båda snabbare och bekvämare. 
Dessutom minskas behovet att 
lagerhålla flera olika klingor 
för varierande material” säger 
Peter Lindell, försäljningsan-
svarig på Saint-Gobain Abra-
sives AB. 
www.saint-gobain-abrasives.com

FLÄKTAR 

www.bvm.se 

Heylo ACE 

Heylo Vortex 

Heylo PowerVent 

Heylo TD 2600 

031-413070 
www.bvm.se 

Inforuta 
 
 
Professionell demolering 
Nummer 2 - 2010 
Kvartsida stående 44x263 mm 
BVM AB 
Peter Schmidt 
Box 12014 
402 41 Göteborg 
peter.schmidt@bvm.se 
031-413070 
0705-438030 
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ett starkt val! 

Billeberga • Borås • Malmköping • Luleå    Tel 010–456 70 00  

Läs mer!
Skanna

 QR-koden
A KINSHOFER COMPANY

Pulveriserare
& Crackers

Skrotsaxar

Mästare på demolering och återvinning!

MSC 2- alt 3-decks sorteringsverk

Billeberga • Borås • Malmköping • Luleå    Tel 010–456 70 00  

RM100 GO! (upp till 250 ton/h)

RM80 GO! 
(upp till 160 ton/h)

NYHET!
Siktar upp till 5 

partikelstorlekar!

RM60 (50–80 ton/h)RM60 RM60 (50–80 ton/h)

HS 2-decks sorteringsverk

RUBBLE MASTERs starka och slagkraftiga kompaktkrossar och sorteringsverk för återvin-
ning av betong, asfalt och tegel, är lika bra på rivningsplatsen i tätbebyggt område, som på 
entreprenadanläggningen. Nu kan vi även erbjuda Rubble Masters sortiment av effektiva 
materialsiktar. Demarec har ett brett sortiment av kraftfulla verktyg för demolering och riv-
ning, t ex pulveriserare, multiverktyg och skrotsaxar. Läs mer på www.opsystem.se

RIVNINGs-
aVdelNING

HÅlTaGNINGs-
aVdelNING

MIlJÖ-
aVdelNING

RING oss
042-157 100

www.Globax.se
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Vartannat år, i samband med att branschmässan DEMCON, delas även Det 
Svenska Demoleringspriset ut. Priset instiftades 2012 och delades i år ut för 
andra gången. Priset delas ut av tidingen Professionell Demolering i samar-

bete med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sane-
ringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. 

DET SVENSKA 
DEMOLERINGSPRISET 2014  

Prisutdelningen hölls på kvällen den 4 
september efter den första mässdagen i 
samband med det så kallade DEMCON-

kalaset. DEMCON-kalaset hölls i Scandic 
Hotel InfraCitys Ballroom där över 250 mid-
dagsgäster bokat sig. Det bjöds på en vällagad 
trerättersmiddag, förstklassig musikunder-
hållning från sjumannaensambeln High Fre-
quency samt några tal från scenen. Kvällens 
höjdpunkt som de flesta väntat på var förstås 
utdelningen av Det Svenska Demoleringspri-
set 2014. Under spänd förväntan väntade no-
minerade på juryns val i de olika priskatego-
rierna som i år var 9 till antalet. Ny kategori 
för i år var Det Svenska Vattenbilningspriset 
2014. I genomsnitt hade tre företag nomine-
rats i varje kategori. 

Varje pristagare välkomnades upp på sce-
nen av en effektfull fanfar spelad av bandet och 
några av pristagarna höll ett kort tacktal. Priset 
för årets rivningsföretag gick till entreprenö-
ren DEMCOM Demolering som utan tvekan 
förtjänade att vinna. Företagets grundare Lars-
Olov Dahl har tagit den svenska rivningsindu-
strin flera steg framåt med sina okonventio-
nella rivningsmetoder och det finns i princip 
inget objekt som stoppar Dahl och hans an-
ställda. Priset för årets håltagningsföretag gick 
till VOID i Dalarna som i likhet med DEM-
COM vågar att satsa och vara lite annorlunda. 
Texta nya grepp med mera. Tillverkaren Brokk 
AB tog hem priset för årets tillverkare för an-
dra gången i rad och företagets marknadskom-
munikationschef Eva Skinner höll ett kort tal 

vid utdelningen och berättade bland annat 
lite om företagets historia. Nämnas i samman-
hanget bör också att under påföljande fredag 
besöktes mässan av självaste Carl Bennet som 
är grundare till Carl Bennet AB, bolaget som 
idag äger Brokk AB.

Årets rivningsprojekt gick till Globax i Hel-
singborg för ett ganska annorlunda rivnings-
objekt mitt inne i Kristianstad där ett helt 
kvarter rivits fast man lämnat kvar husfasader. 
Det svårt jobb men utfört att en entreprenör 
som satsat starkt framåt och inte varit rädd för 
att bredda sin verksamhet med en rad olika 
metoder och utrustningar. Man jobbar även 
med återvinning av sina rivningsrester och 
nyligen förvärvade man håltagningsföretaget 
Nordisk Specialhåltagning som startades av 
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DET SVENSKA 
DEMOLERINGSPRISET 2014  

LaBounty skrotsaxarLaBounty skrotsaxar

Produktinformation:
www.ipegbg.com

Med över 30 års erfarenhet av skrotsaxar
vet vi vad som är viktigt!
Vi står för kvalité. Inriktar oss på trovärdighet
och långvariga kundrelationer.
Vi erbjuder service genom samverkan med
regionala verkstäder.

LaBounty introducerade sin första
skrotsax 1976 och har därefter
varit ledande i utveckling av skrot-
saxar. Saxarna finns i storlekar från
250kg, för minigrävare, upp till 20
ton för bom-montage på 125 tons
grävmaskiner.

Tel  0303-79 94 24
Fax 0303-79 94 25
post@ipegbg.com
Norge
+47 98 866 106

NYHET!NYHET!

MSD - 13 storlekar
250-20,000 kg

PROFESSIONELL DEMOLERING 141114:Layout 1  2014-11-18  08:09  Sida 1

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

Årets Rivningsentreprenör: DEMCOM DEMCOM
 Trellegräv AB
 Destroy Rebuilding Company
Årets Rivningsprojekt: Destroy Globax
 Globax
 Rivners
Årets Håltagningsentreprenör: Håltagarna Borrteknik VOID
 Borrkompaniet
 Öhlunds Borr & Såg
 VOID
Årets Håltagningsprojekt: Öhlunds Borr & Såg Öhlunds 
 VOID, Hålmetodik i Luleå, 
 Hus & Mark i Strängnäs
Årets Tillverkare: Brokk Brokk
 Aquajet System 
Årets Säkerhets & Arbetsmiljöpris: Husqvarna nya HF-maskiner Husqvarna nya HF-maskiner 
 & golvsågar & golvsågar 
 Brokk AB
Stora Innovationspriset: Aquajet Systems Aquajet Systems
 Husqvarna
Det Svenska Vattenbilningspriset: Conjet  Conjet
 Aquajet Systems
 Waterjet Entreprenad
Det Svenska Demoleringsprisets 
Honorary Awards: Lars-Olov Dahl
 Gunnar Landborg
 Tomas Åberg

Joakim Lenander. Jocke följe med i köpet och 
arbetar nu med håltagning på Globax.

Priset för årets håltagningsprojekt gick till 
håltagningsföretaget i norr Öhlunds Borr & 
Såg för ett exemplariskt utfört stort jobb på ett 
kraftverk i norr. Ett projekt som ställde höga 
krav på kunnande och rätt utrustning.

Årets säkerhets- och arbetsmiljöpris gavs 
till Husqvarna Construction Products för den 
nya serien av högfrekvensmaskiner och den 
nya serien av golvslipar. Husqvarna har alltid 
i sin utveckling satt säkerhet och arbetsmiljö 
i centrum och aldrig sparat på pengarna för 
att ge sina kunder fullödiga produkter inom 
dessa områden. Med de nya HF-maskinerna 
och golvsliparna har man än en gång bevisat 
att man prioriterar användarnas säkerhet och 
att deras arbetsmiljö skall vara den bästa.

Årets stora innovationspris gick till tillver-
karen av vattenbilningsutrustning Aquajet 
Systems AB. Under de senaste åren har tillver-
kare tagit flera avgörande och innovativa steg 
i sin produktutveckling och lanserat maskiner 
och system med nytänkande som gör vatten-
bilningstekniken ännu mera applicerbar inom 
bygg- och anläggningsverksamhet. Allt fler en-
treprenörer inom både rivning och håltagning 
ser vattenbilning som en alternativ metod 
inom deras verksamhet så länge vattnet i sig 
inte utgör ett problem på arbetsplatsen.

I år instiftades också ett nytt pris kallat Det 
Svenska Vattenbilningspriset som tilldelades 
tillverkaren Conjet AB som under decennier 
satt vattenbilning på kartan över hela världen. 
Namnet Conjet är så starkt förknippat med 
vattenbilning och fanns med från den allra 
första början då tekniken utvecklades. Det var 
en ära för juryn att ge priset till Conjet.

Sedan delades som brukligt ut några så 
kallade Honorary Awards. I år var de kanske 
inte så många som 2012 men den här gången 
fick tre personer priset. Lars-Olov Dahl från 
DEMCOM fick det för att han som person 
betytt och betyder så mycket för den svenska 
rivningsbranschens utveckling. Han har hål-

lit på i så många år och har inspirerat många 
andra i branschen. En honorary award gick 
också till Gunnar Landborg som trots att han 
inte är så gammal ändå bör betecknas som 
den svenska håltagningsbranschens Grand 
Old Man. Sedan han började arbeta med 
håltagning har han gått in i branschen med 
själ och hjärta och först tänkt på branschen 
som helhet och inte sig själv och hans bolag. 
Han har under många år varit med och byggt 
upp och lett branschföreningen Håltagnings-
entreprenörerna och visar ett helhjärtat och 
genuint intresse för allt som han ger sig in 
i. Årets sista honorary award gick till Tomas 
Åberg som är en av de stora entreprenörerna 

inom vattenbilning. Tomas har varit med från 
starten då tekniken var ung och inspirerat en 
hel bransch med sitt kunnande, inte bara i 
Sverige utan internationellt. Han har under 
många år drivit kanske världens största vat-
tenbilningsentreprenad, först NCC Waterjet 
och senare Waterjet Entreprenad AB. Han har 
flitigt använt utrustning från både Conjet och 
Aquajet samt byggt egna specialanpassade 
ramlösningar och robotar.

DEMOLERINGSPRISETS MOTIVERINGAR
I samband med att vinnarna mottog priset på 
scenen lästes även prismotiveringen upp vilken 
du kan läsa här nedan. Nämnas bör även att 
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själva prisstatyetten är som vanligt en skulptur 
i kristall tillverkad av glasmästare Micke Johan 
från Gränna Glas. Skulpturen föreställer en de-
moleringskula som balanserar på en hög med 
diamanter alternativt återvunnen och krossad 
betong som i sin tur vilar på en diamantklinga 
som ligger horisontalt. Allt är sedan placerat på 
en 20 cm hög pelare i kristall med fot.

Årets Rivningsentreprenör: 
DEMCOM DEMOLITION AB, ÖREBRO
En av de stora aktörerna inom den svenska riv-
ningsindustrin som startat i unga år, gått den 
långa vägen, och som med stora mått av upp-
finningsrikedom, dokumenterat kunnande, 
djärvhet och envishet drivit upp sitt företag 
till landets största och tyngsta. Priset för Årets 
Rivningsentreprenör har tilldelats DEMCOM 
Demolering AB från Örebro.

Årets Rivningsprojekt: 
GLOBAX
Ett av årtiondets mest spännande projekt. Här 
han man bevarat karaktären av en gammal in-
nerstad genom att låta fasaderna stå kvar var-
samt riva husen bakom därefter ha man även 
medverkat till att helt nya hus byggs upp. Ett 
komplicerat arbete på små ytor!

Årets Håltagningsentreprenör: 
VOID
Ett gammalt företag i ny regi som ser möjligheter 
där vi andra ser problem! Det Svenska Demo-
leringspriset för Årets Håltagningsentreprenör 
2014 har tilldelats VOID AB i Borlänge.

Årets Håltagningsprojekt: 
ÖHLUNDS BORR & SÅG
Ett renodlat håltagningsprojekt på ett kraft-
verk i norr. Ett stort arbete som ställt höga krav 
på kunnande och utrustning!

Årets tillverkare: 
BROKK AB
I mycket mycket hård och hårfin konkurrens 

med en annan likvärdig tillverkare, har De-
moleringspriset jury enhälligt gjort sitt val för 
en aktiv och framstående tillverkare, verksam 
i en smal sektor med sina högteknologiska 
maskiner och hjälpmedel som effektivt och 
med hög säkerhet demolerar bland annat be-
tong. Vinnaren har utsett dels tack vare sin 
långa tillverkartradition och dels genom dess 
målmedvetna satsning under framförallt 2013. 
Priset för Årets tillverkare 2014 tilldelas för an-
dra gången i Det Svenska Demoleringsprisets 
historia Brokk AB.

Säkerhets- & Arbetsmiljöpriset: 
HUSQVARNA CONSTRUCTION 
PRODUCTS
Husqvarna Construction Products nya serier av 
högfrekvensstyrda maskiner för betonghåltag-
ning och riving samt de nya golvsliparna.

Tillverkaren har denna gång tagit den se-
naste tekniken inom branschen ytterligare flera 
steg framåt med siktet inställt på att betydande 
öka användarens effektivitet men samtidigt 
med moget ansvar se till att framförallt öka 
användarens säkerhet under användandet och 
genom produkternas konstruktion avsevärt för-
bättra arbetsmiljö och ergonomi. Årets Säker-
hets- & Arbetsmiljöpris har tilldelats Husqvarna 
Construction Products.

Stora innovationspriset: 
AQUAJET SYSTEMS
Med enastående genialitet i teknisk funktion 
och i utförandet såväl för denna unika pro-
duktnyheten för specifika applikationer som 
för tillverkarens i övrigt mycket specialiserade,  
högavverkande och övertygande program av 
maskiner och system för demolering har det 
Stora Innovationspriset 2014 tilldelats företa-
get Aquajet System AB.

Stora Vattenbilningspriset: 
CONJET
Med en målmedveten genialitet och för att 
varit med från starten och utvecklat en helt 
ny teknik samt kraftfullt vidareutvecklat me-
toden som varsamt, effektivt och utan åver-
kan på frisk betong avverkar skadad betong 
för ny pågjutning tilldelas det Stora Vattenbil-
ningspriset till tillverkaren Conjet AB.

Honorary Award:
LARS-OLOF DAHL
Med en snudd på oslagbar uppfinningsrikedom 
och en förmåga att kombinera olika typer av riv-
ningsmetoder i okonventinella rivningslösning-
ar och därmed uppnå ett unikt rivnings- och 
återvinningsresultat samt med ett utomordent-
ligt och genuint kunnande går Demoleringspri-
sets Honorary Award 2014 till Lars-Olof Dahl, 
DEMCOM Demolering AB.

GUNNAR LANDBORG
Med enastående och outtröttligt engage-
mang under flera decennier och med ett 
djuplodande branschkunnande, ledarskap, 
föreniningsvana och ett stort mått av envis-
het tilldelas Årets Honorary Award Gunnar 
Landborg.

TOMAS ÅBERG
Själva metoden, som han känner ända ut i 
fingerspetsarna, utvecklades i Sverige till-
lika dess maskiner och system. Han har 
följt dess utveckling sedan starten och som 
entreprenörer även specialanpassat många 
system för specifika applikationer. Om man 
pratar vattenbilningsentreprenader han 
branschens Grand Old Man. Årets Honorary 
Award tilldelas Tomas Åberg, Waterjet En-
treprenad AB.
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EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med våra 49 butiker runt om i Sverige kommer vi nära. Med vår 
tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. Vi erbjuder effek-
tiv slangservice dygnet runt, eftersom en stillastående maskin 
är lika kostsam oavsett vad klockan är.  
Ring SlangExpress på 020-46 46 00Muskel-

favoriter 
Vi säljer maskiner som förbättrar din arbetsmiljö. 
Men att ”bara” erbjuda ergonomiska handtag, 
låsbara hjul och H13-�lter i alla maskiner räcker 
såklart inte – de måste ha muskler också. 

A4000 är vår nyaste luftrenare. Byggd för riktigt 
stora jobb. Med en kapacitet på 4000 kvm/h klarar 
den arbetsytor upp till 250 kvm. Den är dessutom 
specialist på att suga åt sig det farliga damm som 
annars faller till marken. 

W70P är vår kraftfulla våtsug med en unik kombi-
nation av �lter och �ottör. Den tar snabbt och 
smidigt hand om betongslam, oljor och skärvätskor.

Hitta din egen muskelfavorit i vårt breda sortiment.

pullman-ermator.se

Nyhet!

listetta
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Den 4-5 september i år genomfördes demoleringsmässan 
DEMCON för tredje gång vid Infra Mässan, InfraCity i Upp-
lands Väsby norr om Stockholm. Mässan höll stilen även 
denna gång och blev en uppskattad branschmässa som 

den har rykte om sig att vara. 

DEMCON 2014  
höll ställningarna

DEMCON är ingen stor mässa utan sna-
rare liten och naggande god där besökarna 
nästan till 100 procent är professionellt 

branschfolk, det vill säga håltagare, rivare, sane-
rare, återvinnare, skrotfirmor, golvslipare, byggare 
med mera.

HÖLL STÄLLNINGARNA
Ungefär 50 företag ställde ut. Nästan alla kända le-
verantörer till demoleringsbranschen i Norden var 
representerade samt kanske även några för bran-
schen lite mindre kända också. Leverantörerna till 
håltagningsbranschen var mycket väl represente-

BETONGHÅLTAGNING

036-71 23 30WWW.WIREKAPNING.SE
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rade och i princip alla leverantörer fanns på plats. 
Däremot saknades några av leverantörerna till den 
tunga rivningsbranschen i Sverige. Orsaken spås 
främst bero på att en ny bygg- och anläggningsmäs-
sa i Västsverige valt att lägga sig på exakt samma da-
tum som DEMCON. Ett ganska osmart beslut som 
båda arrangörerna förlorade på. Dock var arrangö-
rerna av DEMCON mycket nöjda med utfallet. De 
flesta utställare som brukar vara med var bokade 
och besökarna höll precis samma höga kvalitet som 
tidigare. När de två mässdagarna var över och alla 
inträdesbiljetter räknats hamnade besökssiffran på 
2 543 personer vilket i princip tangerar besöksanta-
let från 2012 då ungefär 100 fler personer besökte 
mässan.

“Jag känner mig mycket nöjd med den siffran. 
Nästan hela demoleringsfamiljen kom och stäm-
ningen var på topp. Med så mycket mässor som de 
finns idag så är vi oerhört nöjda att vi höll våra be-
sökssiffror när många mässarrangörer brottas med 
dramatiska sänkningar av besökar- och utställaran-
talet”, sa mässans projektledare Jan Hermansson.

Men DEMCONs besökare är trogna och som 
vanligt kom de från hela landet även om entrepre-
nörer från Stockholm och Mälardalen dominerade. 
Till årets mässa hölls inga internationella möten i 
den omfattning som tidigare år då en hel del med-
lemmar i European Demolition Association och 
IACDS besökt mässan. Men i år arrangerades en-
dast ett runda-bords-samtal av EDA som främst rik-
tades till nordiska rivningsentreprenörer. Trots det-
ta internationella tapp hölls besökssiffrorna uppe 
av ett ökat antal av nordiska besökare. De svenska 
branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna 
och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveri-
ges Byggindustrier supportade mässan som vanligt. 
För första gången arrangerade Håltagningsentre-
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prenörerna ett eget mingel på torsdagseftermidda-
gen som lockade ett par hundra deltagare. Bransch-
föreningen passade även på att ge lite information 
om sin verksamhet.

MÅNGA NYHETER
Under de båda mässdagarna var det en relativt strid 
ström hela tiden med besökare även om fredagen 
blev den bästa mässdagen. På mässgolvet visades 
en hel del nyheter i montrarna. En av de långväga 
utställarna Widecut från Korea, som tillverkare 
diamantvajer, hade världspremiär för sin vakuum-
lödda vajer. Husqvarna Construction Products 
visade sitt nya sortiment av högfrekvensdrivna 
håltagningsutrustningar och inte minst sina split-
ter nya golvslipar. Hos Andersen Contractor AB 
visade man vid sidan om sina hydrauliska verktyg 
för tung rivning, hydrauliska verktyg för handhål-
len klippning och krossning, sitt nya sortiment av 
fjärrstyrda rivningsrobotar från finska tillverkaren 
Avant Tecno. Pullman Ermator visade sitt breda 
sortiment av luftrenare, stofthanterare och cyklo-
ner med mera. Grannmontern SDC var kanske 
mässans mest besökta med en konstant tillström-
ning av besökare. Säkert lockade ölutskänkningen 
men erbjuder dessutom ett brett sortiment av dia-
mantverktyg från Arix, Levanto och håltagningsut-
rustning från Pentruder bland annat. Personalen på 
SDC har dessutom ett långt förflutet i branschen 
med gott rykte med en god känsla för rätt service 
för sina kunder. Vägg i vägg med SDC återfanns 
Tractive med Pentruder. Ett välkänt varumärke med 
högkvalitativa produkter för alla sorters håltagning. 
Mitt emot ställde Dustcontrol ut som inofficiellt ko-
rades till mässans coolaste monter. Man visade en 
annorlunda display med snygg design och sittmöbler 
med lite vintage-touch samt att man på ena sidan av 
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DEMOLERINGSUTRUSTNING
NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga 
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen. 
I sortimentet hittar du: 
• Hydraulhammare • Betongkrossar 
• Betongsaxar • Kompaktorer 
• Stålsaxar • Demoleringsgripar WWW.SEMAB.ORG

GET A GRIP! 
 RIV OCH SORTERINGSGRIPAR FRÅN 200 - 2050 KG

DEMOLERINGSGRIP DG-40 
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monterna anlitat en graffitti-målare som skapade 
en intressant målning under mässans två dagar. 
En av mässans största montrar hade Tyrolit där 
man visade merparten av sitt breda sortiment av 
diamantverktyg och håltagningsutrustning. An-
dra utställare var exemplevis Jerneviken Maskin 
som visade en rad av sin smarta hjälpmedel för 
håltagare och rivare. Vägg i vägg med Dustcontrol 
ställde Scanmaskin ut som bland annat visade sin 
nya propandrivna golvslip, en innovation och den 
första i sitt slag i Europa som funkar väldigt bra 
ihop med Pullman Ermators propandrivna sug. 
Intill Scanmaskin ställde finska Levanto ut som 
under mässan avslöjade att bolag kraftigt förstär-
ker sin representation i Norden genom att bland 
annat förvärva samtliga aktier i det norska bolaget 
Scandiamant i Röros. Man blir dessutom återför-
säljare för Pentruders utrustningar i Sverige och 
Norge. Mer om förändringarna inom Levanto kan 
du läsa om i en separat artikel i denna utgåva. Ut-
ställningshallen på InfraCity var fylld så när som 
till bredden och andra utställare var HTC, SILA, 
IDAB, Bosch, Peters Lastmaskiner, Blastrac, Ut-
bildningslandslaget, SMC, Bobcat, Brokk, Lekana, 
Fakturabörsen med flera. Jack Midhage hade till 
denna mässa dragit på lite extra och utökat sin 
monter. Förutom sitt vanliga breda sortiment av 
diamantverktyg, hårdmetallverktyg, maskiner och 
utrustningar för håltagning visade man sitt nya 
sortiment av effektiva luftrenare med joniserings-
teknik kallade Oxysan. Produkterna har utvecklats 
av företaget Mpirium som också via SDCs mon-
ter visade två nyutvecklade stämpningsstativ som 
effektivt möjliggör snabb och säker etablering av 
borrsystem samt smidig positionering tack vare 
en gyroprincip. Mera om Mpiriums nyheter i en 
separat artikel.

Även i år fanns en utomhusdel på DEMCON. 
Här ställde bland annat företaget OP System ut 
som visade sina mobila krossverk från Rubble 
Master för återvinning av bland annat rivnings-
material. Man visade också sitt breda sortiment 
av hydrauliska rivningssortiment från Demarec. 
Sortimentet består av betongsaxar, pulveriserare, 
skrotsaxar med mera. Utomhus genomfördes 
även demonstrationer av bland annat håltag-
ningsutrustning och golvslipar för slipning av 
betonggolv. Hilti, som hade montrar både inom 
och utomhus lockade ett stort antal besökare till 
sina demonstrationer. Att målmedvetet och i god 
tid bjuda in sina befintliga och potentiella kunder 
till mässan har stor betydelse för utfallet vilket 
arrangörerna rekommenderar alla utställare att 
göra i god tid inför mässan 2016. Utomhus fanns 
även Husqvarna och Tyrolit med demonstra-
tionsmontrar och även företaget EnvaTech som 
säljer Pengineers golvslipar och slipverktyg i Sve-
rige numera. I en separat artikel i tidningen kan 
du läsa mera angående EnvaTechs verksamhet. 

Även i år fanns en särskild yta för landets ak-
törer inom vattenbilning med på mässan som i 
det närmast representerades av nära 80 procent 
av branschen. Här fanns världens två största till-
verkare av vattenbilningsutrustning, Aquajet Sys-
tems och Conjet. Bland vattenbilningsentrepre-
nörerna ställde Waterjet Entreprenad och BVA 
Group ut. 

Sammanfattningsvis kan sägas att DEMCON 
2014 blev två lyckade mässdagar i demoleringens 
tecken. Nu dröjer det två år tills mässan arrang-
eras igen på InfraCity. Datumet är redan nu fast-
ställt till den 8-9 september, 2016. Tyvärr krockar 
mässan även denna gång med anläggningsmäs-
san i Göteborg. September har blivit en mycket 
mässintensiv månad och det är svårt att hitta da-
tum som inte krockar med andra arrangemang. 
Från arrangörshåll uppmanas att utställarna i god 
tid börjar marknadsföra sitt deltagande på mäss-
san vilket sedan följs upp med personliga inbjud-
ningar. Detta är A och O för locka besökare till 
sin monter. Men ett år innan 2016 lånas DEM-
CON-konceptet ut internationellt då mässan gör 
en tvådagars ajour i Sydamerika på konventet La-
tin American Concrete Cutting & Demolition Fo-
rum 2015 som går av stapeln i Rio de Janeiro den 
1-2 oktober. Mässan så då mera kommer att vara 
en utställning med en mindre demonstrationsdel 
går under namnet DEMCON Latin America 2015. 
Mer information på www.latindemoforum.org. 
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Mittuppslag Betongborrargruppen
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Mittuppslag Betongborrargruppen
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För de ökade kraven på hantering av skrot 
behövs det idag skrot- och stålsaxar som 
är både snabba och pålitliga. Och de ska 

också vara starka och robusta för att klara att 
klippa tjockt järn, stål och skrot effektivt.

Andersen Contractor AB säljer bland an-
nat Treve Bennes stålsaxar i Sverige. Och 
man lanserar nu en ny generation stålsaxar 
från den italienska tillverkaren med ny de-
sign och flera förbättringar jämfört med den 
tidigare typen.

Några av de förbättringar som gjorts på de 
nya saxarna är:

• Nytt effektivare riktningssystem med  
 guidepuckar gör att rörlig käft och skärstål  
 centreras  vid varje klipp.
•  Ny utformning av den rörliga käften för  
 bättre penetrationsförmåga. 
•  Förbättrad klipprestanda på klippstål och  
 knivar.
•  Större huvudaxel och bussningar för att  
 klara högre moment.
• Nu med extra slitskydd på fasta käften,  
 ovanpå sidorna och framtill.
•  Bättre skydd runt huvudaxel.

Treve Benne har samtidigt tagit fram stål-
saxen i en ny storlek med beteckningen CS 
160RS. Den är framtagen för att klippa skrot, 
profiler och metallkonstruktioner av stora di-
mensioner. 

CS 160RS har en vikt på 15 500 kg, en längd 
på över 5 meter, en käftöppning på 1100 mm 
och en klippkraft på över 1300 ton. Den passar 
till bärarmaskiner på 80 – 225 ton. CS stålsaxar 

finns i totalt 13 storlekar från 300 kg upp till 
19160 kg.

Det första exemplaret har sålts till Spanien 
av BYG SA, som är exklusiv distributör av Trevi 
Benne i landet. Modellen Marilyn CS 160RS 
har levererats till företaget Francisco Mata SA, 
som är verksamt inom området för återvin-
ning, behandling, försäljning av järnmaterial, 
industririvning och nedmontering av fartyg. 

I en av deras fyra anläggningar ska den nya 
”monstersaxen” CS 160RS arbeta med demole-
ring och fullständig isärtagning av stora fartyg, 
profiler av betydande storlek och metallkon-
struktioner med betydande tjocklek, som ska 
klippas ner och skickas till smältverk. 

Saxen är bommonterad på en 120 tons gräv-
maskin. CS 160RS-modellen, den kraftfullaste 
i Marilyn CS serien som Trevi Benne gjort, har 
en vikt på 15500 kg, en längd på över fem me-
ter, en öppning på 1100 mm och en klippkraft 
på över 1300 ton.

CS-saxarna finns nu i 13 modeller med vikt 
från 300 -19160 kg.

VTN 
VTN lanserar den nya CI-serien stålsaxar som 
är mer flexibel än någonsin. Den är utformad 
så att du kan använda den för både primär 
demolering - det vill säga klippa ner hela järn-
konstruktioner - och sekundär demolering 
som till exempel att klippa av rör och stänger 
direkt från backen. Det är med andra ord ett 
extremt mångsidigt verktyg som du kan an-
vända till mycket

Saxen finns i modeller som passar grävma-
skiner från 2,5 ton upp till 130 ton för monte-

ring på sticka eller bom. Med en ram byggd i 
Hardox 400 får du ett säkert och tryggt verktyg 
som klarar de mest påfrestande arbetsmiljöer. 

För att minska cykeltiderna är alla model-
ler som standard utrustade med ”Speed Valve”. 
Med trapetsprofil på skärstålen får du bättre 
skärlinjer.

Den nya spetsen på saxen har gjorts av två 
stycken, detta underlättar byte och underhåll. 
Monterade med bult och ett inre “bromssys-
tem” gör stålen mer motståndskraftiga och 
ökar livslängden.

En djupare käft och nyutvecklad skärlinje 
ökar skärprestandan, ger ett starkt grepp om 
materialet och gör att material faller bort lätt-
are efter klippning.

360° rotation med topplacerad motor, ut-
rustad med skyddsventiler och flödesjusterare 
vilket ger perfekt precision vid rotation.

DEMAREC
Ett företag med många olika typer av verktyg 
för både rivnings- och skrothanteringsappli-
kationer är holländska Demarec. I Sverige re-
presenteras tillverkaren idag av OP System AB 
med huvudkontor i skånska Billeberga. 

Bland annat säljer OP System idag Dema-
rec Skrotsax DRS, som har ett unikt system 
för centrering och stabilisering av det rörliga 
skäret under hela klippcykeln. Detta ger ex-
tremt robust klippskär med exakt precision.

Andra Demarec-verktyg som marknadsförs 
för bland annat skrothantering är Verktygs-
bytare MQP-S, där man kan kombinera flera 
olika typer av käftar i samma saxkropp, samt 
Rälsklipp RC30.

Med allt hårdare miljölagar och återvinningskrav i 
både Sverige och utomlands blir det allt viktigare och 
lönsammare för rivningsbranschen att ta vara på så 
mycket järn och skrot som möjligt på arbetsplatserna.

SKROTSAXAR SOM GÅR ATT LITA PÅ  
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ACROBAT 140/260

•  Roterbar matarpelare 3600

•  Stabilt och lätt

•  Riktig bottenplatta   
 med justerskruvar

•  Luftgummihjul 

•  Max borrdim. Ø 260 mm

 EWA 140/260

•  Stabilt och lätt

•  Riktig bottenplatta   
 med justerskruvar

•  Luftgummihjul

•  Max borrdim. Ø 260 mm

Säljare Sydsverige: 031-712 41 22
Säljare Mellansverige: 031-712 41 28

NYHET!

Göteborgsbyggda 
borrstativ 

ACROBAT 450 (Motsvarar MIRWA) kommer under mars månad

Tel: 031 - 52 01 16
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Hissande balkonsågning  
MED SÄKER METOD
“Nu är det uppsving i balkongsågningsbranschen”, säger Len-
nart Östervald som är ansvarig för Arnessons Betongborrning 
ABs balkongsågningssektion. “Men de med oseriösa, osäkra 
och icke godkända metoder gör sig inget besvär. Det lär, om inte 
minst, de nya sanktionsavgifterna att se till”, tillägger Lennart.

Arnessons har just nu fullt upp med 
att riva balkong inte bara i Sverige 
utan även i våra nordiska grannlän-

der. Men trycket är som störst i Sverige just 
nu. Men ett av de riktigt stora jobben under 
hösten har ägt rum i danska huvudstaden 
där värmländskan har klingat mellan hus-
kropparna.
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MYCKET RIVNING OCH MÅNGA HÅL
Danska håltagningsentreprenören Brandt Di-
amant uppdrogs under september månad att 
riva totalt 250 balkonger i området Christians-
havn i Köpenhamn. Kvarteret heter Ved Vol-
den och ligger bara några stenkast från kända 
eller ökända Christiania. 

Det var två kulturminnesmärkta fastigheter 
som balkongerna skulle bytas ut på. De fina 
gamla tegelbyggnaderna byggdes på 1930-talet 
och balkongerna, byggda i betong, hade stått 
pall i drygt 70 år. 

“Men nu var det dags att byta”, säger Bjarne 
Brandt Pedersen som driver de danska håltag-
ningsföretaget tillsammans med sin kompan-
jon Jeanette Brandt. De må ha samma efter-
namn men det finns inget släktskap mellan de 
två i övrigt.

Brandt Diamants uppgift var att riva bal-
kongerna och sedan borra ett stort antal hål 
vilka skulle användas för att fästa de nya bal-
kongerna. Totalt behövdes 1400 hål med dia-
metern 35 mm och som borrades till ett djup 
på cirka 30 cm. De nya balkongerna som skall 
sättas på plats ser exakta lika dana ut som de 
gamla. Detta var ett krav då fastigheterna är 
kulturminnesmärkta.

Till en början planerade man att fästa de 
nya balkongerna med hjälp av kolfiberstavar 
som skulle appliceras i de nya borrhålen. Både 
kolfiberstavarna och de nya balkongerna skulle 
kemas fast. Men då man inte bedömde meto-

den som tillräckligt stabil valde man istället att 
använda rostfri armering. Ungefär hälften av 
de gamla balkongerna som revs bestod av en 
betongplatta med en järnram för räcket samt 
korrugerad plåt. Medan den andra hälften var 
balkonger helt byggda i betong. Balkongerna 
med betong och plåträcke vägde cirka ett halvt 
ton styck medan betongbalkongerna låg på en 
vikt mellan ett till 2,5 ton.

SPECIALKOMPETENS FRÅN KIL
Värdet för hela håltagningsentreprenaden är 
okänt men bara balkongrivningen uppskat-
tades till 1,8 Mdk. Rivningen av balkongerna 
överlät man till den svenska håltagningsen-
treprenören Arnesson Betongborrning från 
Kil i Värmland. Arnessons är specialiserade på 
balkongrivning och är ensamma om att ha en 
egen patenterad metod för att riva balkonger 
säkert, snabbt och kostnadseffektivt. Metoden 
har utvecklats av Kjell Andersson som en gång 
i tiden ägde Arnessons Betongborrning.

“Det figurerar idag flera olika metoder på 
marknaden men inga, förutom vår, är lika säker. 
Många olyckor har inträffat, ibland med dödlig 
utgång, då farliga metoder används. Vår metod 
är inte bara patenterad den är också känd av 
svenska balkongföreningen som är en samman-
slutning av svenska balkongmontörer”, säger 
Lennart Östervald som ansvarar för balkong-
sågningen på Arnessons Betongborrning.

På jobbet i Köpenhamn hade Arnessons 

i genomsnitt två man på jobbet under de 11 
veckor rivningen pågick. I tillägg hade en mo-
bilkran med förare hyrts in bomlift och en te-
leskoplastare.

“Kort sagt har arbetet gått som en dans”, 
säger Per Carlsson som är en av operatörerna 
som jobbat med projektet från Arnessons. “Det 
har flutit på extremt bra. I genomsnitt har vi 
hållit en takt på 12 till 15 balkonger per dag 
och som bäst gjorde vi nära 25 balkonger på en 
dag”.

Som betraktare kan man bara konstatera att 
det är häpnadsväckande hur smidigt arbetet i 
Köpenhamn gick trots att det var i en mycket 
hårt trafikerad del av staden med många bilar 
hela tiden, massor av cyklister och fotgångare. 
Men området hade spärrats av väl trots att 
fastigheten vätte ut mot en starkt trafikerad 
korsning.

MOBILKRANFÖRAREN VIKTIG
Att riva balkonger är ett mycket känsligt jobb. 
Att de som river måste veta vad de håller på 
med råder igen tvekan om, annars ger man sig 
inte in i det här jobbet när det praktiskt taget 
utförs högt uppe i luften hela tiden. Säker-
hetsåtgärderna är rigorösa både med tanke på 
operatörerna själva och den omkringliggande 
miljön. Nästan alltid är den här typen av jobb 
belägna i tätbebyggda områden, det är ju där 
det finns balkonger. Kravet på att de som han-
terar utrustningen är mycket viktigt även om 
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Arnessons metod är säker i sig. Men det gäl-
ler ändå att rivarna vet vad de gör och håller 
tungan rätt i mun när tunga balkonger skall 
sågas högt uppe i luften och lyftas ner. Först 
skall den specialbyggda jiggen utrustas med 
en massa saker där väggsågen är den viktigaste 
delen. Arnessons metod och som man också 
patenterat är att sågningen sker under ifrån. 
Operatören behöver aldrig sätta sin fot på bal-
kongen utan allt arbete sker från en fristående 
lift. Först ser man till att lossa balkongräcket 
från fasaden. I Köpenhamn tigersågade man av 
räckets fästen. Sedan tar sågningen vid som i 
Köpenhamn tog cirka tio minuter per balkong. 
Mobilkranen håller jiggen i spjärn och när bal-
kongen sågats lös är det knapp märkbart när 
hela balkongen vilar på själva jiggen. Därefter 
lyfts balkongen försiktigt ned till marken med 
mobilkranen. Operatören i liften spolar under 
tiden rent fasaden från betongspill från såg-
ningen och ser till att säkra balkongdörren. 
Man vill ju inte att hyresgästerna glömmer och 
kliver rakt ut i luften mot en säker död. Mobil-
kranföraren är en viktig länk i hela förloppet 
och dessa är som regel inte utbildade på att 
riva just balkonger. Ju smidigare och effekti-
vare han jobbar desto enklare går hela jobbet. 
Men det är oftast ingen lätt uppgift att lyfta 
ner balkongen till marken särskilt när det är i 
ett tätbebyggt område. I Köpenhamn ställdes 
stora krav på mobilkranföraren. Gatorna runt 
om fastigheterna var mycket tätt trafikerade 
under dagen. De som känner till Köpenhamn 
vet också att staden har enormt många cy-
klister. För att kunna arbeta hade Arnessons 

tvingats att stänga av cykelbanan och det var 
här mobilkran och lift var placerade samt att 
här lyfte man ner balkongerna. Utanför bygg-
stängslet var hela tiden en strid ström av trafik 
och inget fick naturligtvis hamna på trafikba-
nan. När balkongen nästan var nere på marken 
körde man in gafflarna på en teleskoplastare 
under den och balkongen fraktades sedan vi-
dare till en container där betong, stål och plast 
separerades.

BYGGKONJUNKTUREN 
PÅ VÄG UPP I DANMARK
Brandt Diamant är en av Danmarks fem 
största betonghåltagare. Totalt finns cirka 70 
håltagningsentreprenörer i landet varav 40 
tillhör Danmarks branschförening för hålta-
gare. Bjarne Brandt har jobbat med håltagning 
sedan 1984 och sedan 1987 i egen regi. Bola-
get har 22 anställda och omsätter ungefär lika 
många miljoner danska kronor per år. Man har 
tre filialer, Själland, Fyn och Lolland. Konjunk-
turerna börjar ljusna nu berättare Bjarne.

“Vi har haft några riktigt tuffa år i Danmark 
då det nästan stått still med få projekt igång. 
Men nu ser vi tydligt att det börjat vända och 
jobben kommer tillbaka. Jag tror att det kom-
mer att bli riktigt bra under 2015”, säger Bjarne.

Bjarne berättar att det just inom bal-
kongrivning finns ett stort behov att riva en 
hel del gamla uttjänta balkonger i landet och 
man jobbar aktivt på att få fler jobb av den här 
typen. På jobbet i Ved Volden har man två man 
på plats som med hjälp av liftar borrar de 1400 
borrhålen. 

För Arnessons Betongborrning har hösten 
varit utomordentligt bra avseende orderin-
gången. Det ena balkongjobbet avlöser det 
andra och det verkar vara stor efterfrågan på 
balkongbyten både i Sverige och Danmark. Pa-
rallellt och efter jobbet i Köpenhamn har man 
gjort flera liknande jobb i Stockholm, Piteå, 
Jönköping, Norrköping, Lidköping med flera 
platser.

“Våren var ganska lugn för oss men efter 
sommaren har det verkligen lossnat vi har till 
och med svårt att ta åt oss alla jobb. När vi drog 
igång den här verksamheten i samband med 
Demcon-mässan 2012 var det ganska trögt i 
starten eftersom vi först behövde plantera vår 
metod ute hos byggföretagen och även hål-
tagarna. Men nu har det äntligen lossnat och 
jag tror att vi med råge kommer att uppnå de 
omsättningsmål vi satt för i år”, säger Lennart 
Östervald. 

I Arnessons Betongborrning AB ingår även 
dotterbolagen KBD (Karlskoga betongdemo-
lering AB) och nystartade Arnessons Betong-
borrning Service, som också är verksamma 
inom håltagning och rivning. Företaget är ett 
av de största i branschen i Sverige och tillsam-
mans är man c:a 65 anställda, med total om-
sättning på närmare 75 mkr för 2014. Verksam-
heten bedrivs i hela Sverige samt Danmark och 
Norge.

Innan PD reste ner till Köpenhamn passade 
man på att kolla in ett annat balkongsågnings-

jobb som Arnessons utförde i Jakobsberg i Jär-
fälla kommun utanför Stockholm. Här skulle 44 
balkonger sågas ner fördelat på 11 våningar. Det 
här objektet krävde in än större omfattning att 
operatörerna inte var höjdrädda då fastigheten 
mätte nära 40 meter. I Köpenhamn låg maxhöj-
den på cirka 20 meter men i mycket mera trafik-
tät miljö än den i Jakobsberg.

Som bekant införde Arbetsmiljöverket så 
kallade sanktionsavgifter för en rad olika typer 
av arbeten som bland annat påverkar byggindu-
strin. De nya reglerna trädde i kraft från första 
juli för en del arbetsmoment medan bland an-
nat höga lyft kommer att omfattas av sanktions-
avgifter från första januari 2015. Sanktionsavgif-
ten innebär att om man inte uppfyller de nya 
kraven på hur olika typer av arbeten skall utfö-
ras och att inte uppsatta säkerhetsåtgärder följts 
kan Arbetsmiljöverket utdöma sanktionsavgif-
ter. Tidigare när fel begicks blev entreprenören 
straffbelagd om han bedömdes skyldig men det 
var en process som kunde ta tid och var heller 
inte så effektiv. Med sanktionsavgifterna går allt 
mycket snabbare och en felaktig utförd arbets-
uppgift kan avgiftsbeläggas på några få dagar. 
Kostnaderna kan bli dryga och handlar oftast 
om minst 40 000 kronor för risk  för fall över 
två meter. Arbetsmiljöverket kommer att börja 
göra flygande besiktningar av jobb när avgif-
terna införs.

www.arnessons.se 
www.brandtdiamant.dk
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Världen blir grönare – med HiPERFLOOR® 

För Husqvarna, som levererade polerade 
betonggolv med hjälp av HiPERFLOOR®-
metoden, är det första gången som före-

taget medverkar i ett projekt har fått en LEED 
Silver-certifiering.

”Det här visar att Husqvarna inte bara är på 
väg mot en mer hållbar verksamhet, utan att vi 
faktiskt redan är där”, säger Christopher Ben-
nett, Architectural Specifications, Husqvarna 
Construction Products.

I en stad som domineras av arkitektur från 
början av 1900-talet reser sig nu ett iögonfal-
lande metallklätt sjuvåningshus i centrala 
Portland. Byggnaden, som kallas ArtHouse, är 
resultatet av ett samarbete mellan The Pacific 
Northwest College of Art och familjen Powell, 
en familj från trakten. 

Thomas Robinson från arkitektfirman Le-
ver Architecture, som designade det nya stu-
denthuset, säger att de ville fokusera på håll-
barhet och grönt byggande redan från början. 
På bottenvåningen finns små butikslokaler och 
Level Architecture vände sig direkt till Hus-
qvarna när det var dags att ta sig an golvfrågan. 

”Jag har arbetat med ett antal projekt där 
man haft betonggolv på bottenvåningen, och 
Husqvarnas produkter och utrustning är över-
lägsna när det handlar om att exponera be-
tongens struktur och skapa en slät ytfinish”, 
säger Thomas Robinson.

Christopher Bennett förklarar varför han 
tycker att Husqvarnas HiPERFLOOR-lösning 
passade bäst för den här typen av projekt.

”Det är ett mycket rent golv med lång livs-
längd, och det är estetiskt tilltalande, vilket är 
viktigt när det handlar om butiksutrymmen. 

Men det viktigaste är att varje gång vi bygger 
ett HiPERFLOOR så gör vi världen lite renare. 
I ett HiPERFLOOR-golv används mindre ke-
mikalier och material och det bidrar till att 
hålla nere energikostnaderna eftersom golvets 
varma, naturliga reflektionsförmåga minskar 
behovet av belysning”, fortsätter Christopher 
Bennett. 

Hållbarhetsarbete är dock inget nytt för 
Husqvarna, som var rankat som ett av värl-
dens 100 mest hållbara företag av tidningen 
Corporate Knights tidigare i år. Ändå var 
detta Husqvarnas första LEED-certifierade 
byggprojekt. Att blir LEED-certifierad av US 
Green Building Council (USGBC) är svårt. 
När man byggt klart tar det ett år innan man 
får veta vilken nivå av certifiering byggnaden 
kommer att få. 

”Allt med detta bygget var hållbart. USGBC 
och projektgrupperna inom LEED väljer bara 
ut materialval och byggmetoder som kan bidra 
till det totala globala hållbarhetsvärdet. Åter-
vinning som skedde på plats i byggnaden, vat-
tenanvändningen och planeringen blev nyck-
eln till framgång för oss. Under det senaste 
året har allt blivit verifierat för att säkerställa 

att allt rörde sig inom USGBC:s strikta riktlin-
jer, och vi klarade oss med glans. Husqvarna 
HiPERFLOOR var en viktig del i arbetet med 
att tillhandahålla hållbara lösningar”, säger 
Christopher Bennett. 

Företaget Concrete Reflections, en lokal en-
treprenör från Medford, Oregon, installerade 
sedan HiPERFLOOR. 

Lever Architecture blev mycket nöjda 
med jobbet och planerar att använda HiPER-
FLOOR-lösningen igen. 

”Den passar bra att använda på platser med 
hög belastning som kräver ett slittåligt, långli-
vat golv som även är estetiskt tilltalande. Till 
skillnad från material som till exempel ter-
razzo och kakel är golvets ytfinish inte tillagd 
i efterhand utan istället ett resultat av hur gol-
vet behandlats. Det känns mer genuint”, säger 
Thomas Robinson.

ArtHouse öppnade i september 2013. Chris-
topher Bennett ser tillbaka på projektet med 
stolthet. 

”Ja, jag är stolt över att Husqvarna har va-
rit en del av detta. Många företag hävdar att 
deras produkter är hållbara, och när det gäller 
HiPERFLOOR är det faktiskt sant”, säger han.

När ett nytt hus för student-
bostäder byggdes i Portland 
i Oregon låg allt fokus på 
hållbarhet och miljövänliga 
material.

FAKTA - HIPERFLOOR

FAKTA - LEED

• Husqvarna HiPERFLOOR är ett komplett system för polering av betongytor.  
 Det förstärker skönheten, styrkan och slitstyrkan hos betonggolv och  
 minskar samtidigt kostnaderna och underhållsbehovet. HiPERFLOOR kan  
 förvandla nya och gamla betonggolv på ett radikalt sätt genom mekanisk  
 bearbetning. 

• Den redan hårda betongytan med hjälp av slipning, polering och kemisk  
 behandling.

Den amerikanska organisationen US Green Building Council (USGBC) har ut-
vecklat klassificeringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) för miljöklassning av byggnader. Byggnadsprojekt kan få fyra olika 
miljömärkningar – Certified, Silver, Gold eller Platinum.
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Nu flyttas utveckling och tillverkning av norska Pengineers slip-
maskiner till Sverige. Det var en nyhet som lanserades på mäss-
san DEMCON i september. Det är företaget Enva Tech i Marie-
stad som anlitats och som också är generalagent för Pengineer.

Utveckling och tillverkning av 
BARRACUDA-SLIPAR TILL SVERIGE

På mässan DEMCON i år ställde bolaget 
Enva Tech ut och visade sina slipmaski-
ner för slipning och polering av betong-

golv. Enva Tech är ingen nykomling men har 
inte arbetat med golvslipar så länge men be-
sitter en god teknisk kompetens inom en rad 
olika områden. Man har också arbetat en hel 
del med maskinkonstruktion och design.

35 ÅRS BRANSCHVANA
Jan Österberg som är bolaget grundare och 
ägare förenar en rad olika specialområden har 
arbetat med maskiner av olika typer under de 
senaste 35 åren. Bland annat har han arbetat 
mycket med olika system för förbränning. Kort 
sagt är han en problemlösare med mycket gott 
handlag med skruvar, muttrar och komplicera-
de tekniska lösningar som han förbättrar.

För en tid sedan fick han förfrågan från 
norska företaget Pengineer som ägs av Wei He 
om han var intresserad att representera Pengi-
neer i Sverige. Pengineer är framförallt kända 
för sina olika typer av slip- och polerverktyg 
för betonggolv samt sin serie golvslipar som 
går under produktnamnet Barracuda.

Jan på Enva Tech tyckte att det verkade in-
tressant och tackade ja till erbjudandet. Förutom 
försäljning av golvslipar ansvarar han även för 
reparationer och service. Samarbetet drogs igång 
redan 2010 och ett återförsäljarsamarbete har 
startats upp med Jack Midhage AB som både säl-
jer maskinerna och Barracuda-verktygen.

UPPGRADERINGAR OCH NYHETER
Maskinserien består idag av fem modeller, 

X4, X5, X6, X8 och nya X9. Allt eftersom sam-
arbetet mellan Enva Tech och Pengineer för-
djupades fick Jan förtroende att även arbeta 
med vidareutvecklingen av slipmaskinerna. 
Han hade en hel del idéer om hur de kunde 
förbättras. Idag har man nya versioner av X4 
och X5. X4 finns exempelvis i 2,2 kW och 4 kW-
versioner. X9 är en helt ny maskin och X5 finns 
idag med eller utan varvtalsreglering. Barracu-
da-maskinerna har ett eget system vad gäller 
planetväxling, d v s hur slipdiskarna rör sig. Jan 
kallar det 2 till 2, d v s att två skivor rör sig åt 
samma håll medan en skiva rör sig i motsatt 
riktning och den stora roterande skivan som 
verktygsskivorna sitter på rör sig åt samma 
håll som de två små. Resultatet blir att man får 
en mycket stabil maskin som är lätt att arbeta 
med och som inte drar åt något håll. Andra 
egenskaper med maskinerna är en PLC-dator 
som kommer att mäta hur maskinen mår, d v 
s när det är dags för service, om temperaturen 
är för hög, etc. Detta kan fås som ett tillbehör 
till maskinerna. Man kommer även att ta fram 
olika finansieringslösningar och serviceavtal 
för kunderna. Man har också inlett ett samar-
bete med Pullman Ermator som kommer att 
leverera stofthanterare till maskinerna. Som 
nämnt säljer Enva Tech hela Pengineers sor-
timent av slipverktyg samt poleringssystemet 
Diamond Floor som finns i nio olika steg för 
att uppnå en maximalt polerad golvyta.

“Slipverktygen är enligt mig i en klass för 
sig. Dom håller en mycket god avverkningstakt 
och slitaget på verktygen är lågt. Vissa verkty-
gen håller i upp till 6000 kvm vilket ingen av 

de andra tillverkarna kommer i närheten av”, 
säger Jan.

“Verktygen från Pengineer kanske är nå-
got dyrare men de håller längre och avverkar 
bättre så den extrakostnaden glömmer man 
fort. Det som är unikt med Barracuda och som 
jag särskilt vill framhålla är att Wei He och 
Pengineer har utvecklat sina maskiner för att 
framförallt passa sina segment så det finns ett 
utmärkt samband mellan verktyg och maskin”, 
tillägger Jan.

MÅLMEDVETEN SATSNING
Enva Tech ligger i Mariestad intill Vänern. 
Här har man butik, verkstad och lager. Alla 
nya slipmaskiner kommer dessutom att till-
verkas i Mariestad förutom själva sliphuvude-
na som fortsatt kommer att tillverkas i Norge. 
De nya maskinerna har många nya intressan-
ta egenskaper, bland annat är sliptallrikarna 
fjäderupphängda, något som ytterligare för-
bättrar slipkomforten och något som man är 
ensamma om enligt uppgift. Andra tillverkare 
har fjäderupphängningen i maskinerna. An-
dra förbättringar är nya löstagbara bussnings-
fästen som kan bytas ut vilket leder till lägre 
servicekostnader. Ett faktum att maskinerna 
tillverkas i Sverige innebär att priset kom-
mer att bli mera konkurrenskraftigt eftersom 
lönerna är lägre i Sverige än i Norge. Mark-
nadsföringen av produkterna kommer att få 
stöd av reklam- och marknadsföringsbyrån 
Kompetenshuset Johannesholm AB i Örebro. 
Tillverkningen i Mariefred kommer natur-
ligtvis att förse den svenska marknaden med 
maskiner men man kommer också tillverka 
maskiner för export till andra länder. All 
maskintillverkning koncentreras till Sverige. 
Kunderna som Enva Tech kommer att rikta 
in sig på i Sverige är framförallt golvslipare, 
håltagare och rivare.

Med i Enva Techs monter på DEMCON 
var, förutom Jan Österberg, Stefan Johansson 
från Kompetenshuset Johannesholm och Wei 
He från Pengineer. Förutom montern inom-
hus där maskinerna visades hade man även en 
demoyta ute där besökarna fick möjlighet att 
testa maskinerna live under översyn av Johan 
Schill från Enva Tech.

www.envatech.se
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Boråsanläggningen skall betjäna OP Systems 
kunder med RubbleMaster krossverk, Dopp-
stadt återvinningsmaskiner, Sennebogen ma-

terialhanterare samt OP Höglunds kundkrets för 
timmerbilar med släp, och flisekipage samt olika 
bromsreparationer.

I stället för att klippa bandet under invigningen 
ombads Annette Carlsson (M), ett av Borås två kom-
munalråd för oppositionen, att symboliskt knyta 
bandet mellan företaget, Borås kommun och kunder 
i Västsverige. Själva byggnaden har stått färdig sedan 
i maj och representerar med sina 26 milj kr den näst 
största investeringen i OP Systems historia. Etable-
ringen i Borås innebär att OP System nu befäster sin 
ställning som rikstäckande, ännu mer så med den 
fasta närvaro som förbereds i norra Sverige som man 
för närvarande täcker via servicebilar.

På plats fanns förstås de båda ägarna av OP System 
AB, Mats Olofsson VD och o:et i OP samt Sten Pers-
son, p:et i OP. Dessutom tekniker och säljpersonal, 
förutom kunder och leverantörer. Denne reporter 
gissar att de allra flesta kunder i Västsverige säkerli-
gen redan har besökt anläggningen under sommaren 
varför antalet besökare under själva invigningen nog 
inte speglar etableringens betydelse.

OP gruppens samlade fakturering kommer 
under 2014 att landa på ca 600 milj kr. För när-

varande har man ca 200 anställda. OP Systems 
andel av detta är ca 200 milj kr och 45 anställda.  
Verksamheten är sprungen ur den försäljning av 
maskiner för lantbruket som började i skånska Bil-
leberga 1982.

PRODUKTOMRÅDE 
DEMOLERING & ÅTERVINNING
OP System har flera produktområden. Demolering 
& Återvinning är ett av dem. Detta produktområde 
omfattar krossverk från österrikiska RubbleMaster, 
verktyg och tillbehör från Demarec och universal-
maskiner/redskapsbärare speciellt anpassade för de-
molering och rivning från Sennebogen.

OP System är generalimportör för RubbleMaster 
i Sverige. OP System har en långsiktig inriktning och 
hämmades tyvärr inledningsvis som importör med 
mer uppstädningsarbete än vad man hade förutsett. 
Nu är man inne i demonstrationsfasen med målet att 
placera 3-5 krossverk på marknaden per år inom åter-
vinningsområdet.

Olle Karlsson, säljare södra Sverige och produkt-
specialist, säger att de slagkrossbaserade krossverken 
från RubbleMaster går på larv utom det minsta som 
är byggt för lastväxlare. Samtliga verk har slagkross 
vilket ger stor kapacitet och god produktkvalitet hos 
det krossade materialet. Potentialen finns främst på 

OP System inviger    anläggning i Borås

Sennebogen universalmaski-
ner/redskapsbärare speciellt 
anpassade för demolering och 
rivning. Foto genom OP System.

Det var med öppet hus som OP System AB den 25-26 september invigde sin nya 
anläggning i Borås. På 2 300 m 2 ger anläggningen plats för verkstad med för 6-8 
tekniker samt försäljning/rådgivning för såväl koncernens olika bolag.
David Ehrenstråle, text & foto 



4-2014 • Branschtidningen Professionell Demolering    37

asfaltsidan. Betongsidan har ett större behov av att 
tidigt i processen sortera bort armeringsjärn med 
mera.

Mobiliteten där krossverket flyttas till platsen för 
materialet är miljövänligt då man därmed minskar 
det totala transportbehovet och den därmed sam-
manhängande miljöbelastningen. Hittills har man 
placerat en handfull krossverk från RubbleMaster 
hos kunder i landet. Totalt sedan 1989 har 650 enhe-
ter av olika slag sålts till svenska kunder.

Pulveriserare, multiverktyg och skrotsaxar från 
Demarec finns på programmet sedan några år. Olle 
Karlsson betecknar Demarec som top-of-the-line. 
Med det menar han att det är redskap för den pro-
fessionelle demoleraren som använder sina redskap 
hela dagarna och inte bara då och då. För god eko-
nomi och ständig drift krävs en påkostad, robust 
och lättservad konstruktion. Utbytbara slitdelar är 
exempelvis en fördel och det har Demarec. En spe-
ciell hydraulcylinder ger 20 % större kapacitet än en 
konventionell hydraulcylinder och kortare tider för 
varje arbetscykel.

”Med RubbleMaster och Demarec täcker vi stora 
delar av behovsområdet för professionell demole-
ring”, tror Olle Karlsson. ”Men det är klart att hy-
draulhammare hade gjort oss ännu mer kompletta”, 
tillägger han.

OP System inviger    anläggning i Borås

NÅGRA MINUTER MED VD
Gratulerar till en fin anläggning i Borås! Hur ser det 
ut på hydraulhammaresidan och vilka andra nya 
produkter tittar ni på, frågar jag Mats Olofsson, VD 
för OP System AB?

”Det är klart att vi alltid ser oss omkring efter lo-
giska kompletteringar till det existerande produkt-
programmet, säger han. Allt annat vore tjänstefel. 
Hydraulhammare är något av en önskedröm hos oss. 
Men bara om fabrikatets produkter ligger i den övre 
kvalitetsligan. Men hydraulhammaresidan är statisk 
med väl etablerade affärskontakter mellan tillverkare 
och importör. Därför får det nog får bli så att om en 
tillverkare själv aktivt börjar letar efter en ny impor-
tör kan vi eventuellt komma in i bilden.”

”Annars tror jag att resten av 2014 blir nyhetsfat-
tigt. Tillverkarna är fullt upptagna med att anpassa 
motorerna och de nya motorfamiljer som väntar 
runt hörnet till nya strängare avgasregler. Detta på-
verkar ibland hela konstruktionen. RubbleMaster, 
exempelvis, använder motorer från Caterpillar och 
John Deere. Under 2015 däremot tror jag att vi kom-
mer att få se en rad nyheter inom de produktavsnitt 
som vi på OP System täcker, bl.a. nya flistuggar. På 
grund av vår expansion har vi utsett Jonas Coltén, 43 
till VD för OP system AB. Jonas började den första 
december”, avslutar Mats Olofsson.

OP Systems nya anläggning i Borås 
invigdes den 25 september.

Annette Carlsson (M), kommunalråd i Borås, invigde anläggningen 
genom att symboliskt knyta bandet mellan företaget, Borås kommun 
och kunder i Västsverige. Annette Carlsson, t.v., Mats Olofsson, VD och 
delägare för OP System AB, t.v. och Sten Persson, delägare, t.h.

Stora ytor med rationella hyll-
system står till förfogande för 
reserv- o slitdelar, smörjmedel och 
hydrauloljor och liknande. Här syns 
Patrik Berntsson från OKQ8 vid sin 
informationsdisk.

Kunder, leverantörer, personal 
och media hade bjudits in till in-
vigningen.
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Det hände stora saker på mässan DEMCON i september. Många 
var nyheterna och en utvecklare visade framfötterna i flera 
montrar. Företaget MPirum AB visade dels sina luftrenare Oxy-
san försedda med joniseringsteknik i Midhages monter och 
sedan lanserade man tillsammans med SDC AB en helt ny och 
revolutionerande serie borrstativ.

Mpirum och SDC lanserar   
NY SERIE BORRSTATIV

Oxysan luftrenare är en produkt som 
vi skrivit en del om i PD under det 
senaste året. Företaget som ligger 

bakom produkten heter MPirum AB vilket vi 
också berättat om tidigare. Oxysan var en re-
volutionerande innovation när den släpptes ut 
på marknaden via Jack Midhage AB och Jerne-
viken Maskin som återförsäljare. 

FLER OXYSAN MODELLER
Nu börjar produkten få riktigt bra fotfäste och 
man har bevisat att joniseringstekniken är en 
luftreningsmetod som är mycket effektiv även 
inom byggindustrin. När produkten lansera-
des fanns egentligen bara en storlek, Oxysan 
2000. Men ganska snabbt lanserades Oxy-
san 600 som släpptes på mässan Nordbygg. 
På branschföreningen Swedish Rental Asso-
ciations höstmöte berättade Anders Pihl från 
MPirum AB att man kommer att lansera två 
nya modeller av Oxysan, Oxysan 1000 och den 
hittills största Oxysan 4000.

NYTT SORTIMENT AV BORRSTATIV
Men låt oss lämna joniseringsburkarna en 
stund och prata om något helt annat. MPi-
rum har fler strängar på sin lyra och därmed 
andra produkter som man kanske inte direkt 
förknippar med luftrening, men man håller 
sig inom samma användarkategori. På mäss-
san DEMCON i höstas fanns MPirums pro-
duktinnovationer med i både Jack Midhage 

ABs och SDC AB, Swedish Diamondtool Con-
sultings montrar. I Midhages monter visades 
Oxysan men i SDCs monter fanns något helt 
annat som många håltagare höjde på ögon-
brynen för. Det handlar om en helt ny serie 
borrstativ för kärnborrning som MPirum AB 
utvecklat i samarbete med SDC AB. På mäss-
san släpptes två modeller 40+ och 50+. Nu 
ska vi svenskar slå oss för bröstet lite igenom 
en faktum är att vi introducerade fjärrstyrda 
rivningsrobotar, vattenbilningstekniken och 
tekniken att slipa och polera betonggolv, något 
som världen aldrig sett tidigare. Vi har alltid 
legat långt fram inom stofthanteringsutrust-
ning och utrustning för sågning och borrning 
i betong. Samma innovativa tänkande har vi 
också visat inom utveckling och tillverkning av 
borrstativ. Man kan undra varför Sverige är en 
så fantastiskt bra grogrund för produktutveck-
ling inom de områden som nämnt. Men det får 

vi ta i en annan artikel.
Det som MPirum AB gjort nu i samarbete 

med SDC AB är att lanserar ett vidareutveck-
lat sortiment av borrstativ som tar den här 
produktsektorn ett antal snäpp framåt. Bara 
det här att stämpa fast borrsystemet är något 
vi länge varit ensamma om i Sverige och tek-
niken har egentligen ännu inte riktigt slagit 
igenom utomlands utan man envisas med att 
borra fast borrstativet istället. MPirum AB, el-
ler mera korrekt Martin Larsson, som är en 
av delägarna av MPirum, vet allt om borrsta-
tiv och det är han som ligger bakom den nya 
serien från MPirum. Många vet redan vem 
Martin är och att han har varit hjärnan bakom 
många av de modeller av borrstativ som an-
vänds på marknaden idag. Han började sin 
långa bana i den här branschen hos HRA med 
att utveckla borrstativ, borrautomatik och 
kärnuppsamlare. Därefter fortsatte Martin att 
utveckla en ny generation av gyrostativ samt 
vattenuppsamlare vid underuppborrning hos 
Husqvarna. Och sedan 2006 har han tagit med 
sig sitt kunnande i det egna bolaget MPirum 
AB som hand driver tillsammans med Anders 
Pihl. Men vad är det som är nytt med borrsta-
tivsortimentet från MPirum?

Det nya produktsortimentet består dels av 
fyra nya stämp- och bultstativ samt två nyut-
vecklade bakstöttor. Några nyheter med MPi-
rum 40+stämp- och bultstativ är följande:

TEKNISKA DATA
    40+ stativ   50+ stativ

Teleskopisk längd (mm)  1900 – 3000  1950 - 3100

Förlängningsmodul (mm)  750   130 / 490 / 750

Max borrdiameter med bakstötta (mm) 220   350

Max slaglängd (mm)   600   675

Vridningsvinkel (°)   360   360

Lutningsvinkel (°)   - 70 till + 90, 0 till 180  - 70 till + 90, 0 till 180
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sortiment av borrstativ. De flexibla 40+ och 
50+ stativen kompletterar på ett utmärkt sätt 
även vårt existerande sortiment”, säger Erik 
från SDC AB.

“Efter två års framgångsrika fälttester av 
nya funktioner tillsammans med erfarna 
håltagare, är det helt fantastiskt att även få 
utveckla den 3:e generationens borrstativ. 
Avsikten med våra nya 40+ och 50+ stämp- 
och bultstativ har hela tiden varit att erbjuda 
smarta, effektiva och ergonomiska proffslös-
ningar. Dels kan man jobba snabbare genom 
ökad flexibilitet och prestanda, dels kan man 
arbeta längre och smartare som håltagare 
och undvika många av dagens slitageska-
dor”, tillägger Martin Larsson från MPirum 
AB.

MPirum AB bildades 2006 som ett inno-
vativt teknik-och affärsutvecklingsbolag som 
framgångsrikt har medverkat i ett antal pro-
duktlanseringar i Sverige. Baserat på mer näs-
tan 30 års erfarenhet från ett flertal uppdrag 
inom håltagarbranschen, mognade årets be-
slut fram att utveckla ytterligare en genera-
tion av borrstativ för diamantborr baserat på 
de senaste två årens önskemål om utveckling 
av nya funktioner, tillbehör och speciallös-
ningar.

SDC AB behöver egentligen ingen när-
mare presentation men bolaget bildades 2008 
och man har mer än 30 års erfarenhet av dia-
mantverktyg och betonghåltagning genom de 
anställdas tidigare anställningar vid Sandvik 
Nora AB, före detta Hagby. Fyra personer ar-
betar idag i Nora med produktion och försälj-
ning och två i Stockholm med försäljning och 
maskinservice. Företaget har under många 
år samarbetat med ledande varumärken som 
Arix, Pentruder, Weka och Levanto. Genom 
beslutet att utveckla en produkt tillsammans 
med MPirum AB inleds ett nytt kapitel i bola-
gets utveckling.

I samarbete har Mpirum och SDC utvecklat den nya borrstativserien 50+ och 50+. 
Från vänster Eric Håkanson och Ante Larsson från SDC och Martin Larsson och 
Anders Pihl från Mpirum.

• Optimerat matarhus som passar till de  
 flesta maskinerna på marknaden tack vare  
 universalsnabbkoppling och Ø 60 samt &  
 Weka snabbfästen.
•  Stabilare infästning som möjliggör större  
 maskiner och borr.
•  Snabbare och enklare att byta maskiner.
•  Samma fästen på 40+ & 50+ stativen ger  
 flexiblare maskinanvändning.
• Vevbar väggskena.
•  Slipper tunga lyft när man kör med större  
 maskiner & borr.
• Kuggstång på stämp.
•  Snabbare borrning än dagens 40 stativ
• Bultbar stativfot med stänkskydd och ställ 
 skruvar.
• Flextopp med fjäder för automatisk 0-läges 
 korrigering som standard.
• Hjulparet går att växla mellan stativfot och  
 bultplatta.

Några nyheter med MPirum 50+ stämp- och 
bultstativ:
• Byggbara stämp och pelare.
•  Enkelt att flytta delar mellan stämp & pelare  
 maskiner.
•  Snabbare och enklare att anpassa till olika  
 arbetssituationer.
•  Samma infästning som finns på dagens  
 stativ/tillbehör.
• Vevbar stämp med kuggstång på innerrör
•  Bättre ergonomi då man orkar mera genom  
 att veva stora maskiner & borr.
• Optimerat matarhus som passar till de  
 flesta maskinerna på marknaden tack vare  
 universalsnabbkoppling och Ø 60 samt &  
 Weka snabbfästen.
•  Stabilare infästning som möjliggör större  
 maskiner och borr.
•  Snabbare och enklare att byta maskiner.
•  Samma fästen på 40+ & 50+ stativen ger  
 flexiblare maskinanvändning.

• 3 st. förlängningsmoduler, roterbart   
 underuppfäste och toppskruv med snabb 
 koppling som standard.
• Flextopp med fjäder för automatisk   
 0-lägeskorrigering & snabbkoppling som  
 standard.
• Nyutvecklad stativfot och bultfotplatta med  
 fällbart hjulpar som standard.

Nyheter med bakstöttorna:
• Flexsupport+.
•  Enkelt att använda med ett nytt fäste mot  
 golv, väggar och tak.
•  Flexibelt och lättjobbat stativ med   
 teleskopisk längd från 790 till 1320 mm.
•  Passar alla 40+ och 50+ samt äldre stativ  
 med linkande dimensioner.
•  Speciallängder upp till 3 meter tillverkas på  
 förfrågan.
 
 Backsupport+
•  Speciellt utvecklat för 50+ bultstativ med  
 vridbart hjulpar.
•  Flexibelt och lättjobbat stativ med   
 teleskopisk längd från 790 till 1320 mm.
•  Tillsammans med det fällbara hjulparet  
 på 50+ bultstativet får man ett   
 mycket kompakt stativ som går lätt att  
 transportera ute på jobb och tar liten plats i  
 bilen.
•  Speciallänger upp till 3 meter tillverkas på  
 förfrågan.

Leveranserna av både 40+ och 50+ stämp- och 
bultstativ samt stöttorna Backsupport+ och 
Flexsupport+ kommer igång i början av 2015. 

UTVECKLAT TILLSAMMANS MED SDC AB
“Vi är självklart både stolta och glada att få visa 
en vidareutvecklad produkt som efter många 
års väntan äntligen erbjuder håltagarbran-
schen ett helt nytt, effektivt och ergonomiskt 
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Jack Midhage AB har haft 
egen tillverkning av diamant-
verktyg i Göteborg sedan 
1998-talet. Mellan åren 2003-
2005 har man investerat or-
dentligt i modern produktions-
utrustning från Dr Fritsch och 
under det senaste året var det 
dags att renovera  lokalerna. I 
maj slog man upp portarna till 
de nya fräscha produktionslo-
kalerna som nu även inrymmer 
kund- och servicecenter för 
kunderna i väst.

Midhages 
“facelift”
 i Göteborg  

Jack Midhage AB, ett svensk bolag med 
anor som grundades 1983. Grundaren 
själv vars namn pryder bolagets namn 

kom ursprungligen från hjärtat av västkusten, 
nämligen en liten by strax utanför Strömstad.

TILLVERKNING I 
GÖTEBORG SEDAN 1998
Jack Midhage ABs säte ligger som bekant i 
Båstad sedan många år men den här artikeln 
kommer att handla om bolagets tillverknings-
enhet i Göteborg. På Marieholmsgatan 10 nå-
got stenkast från Göta älv ligger Jack Midhage 
ABs produktionsanläggning och lager. Här har 
man tillverkat sina egna typer diamantverk-
tyg sedan 1998. Produktsortimentet omfattar 
kärnborr, våtkapklingor, golvslipskivor, om-
sättning av borr med mera. Ansvarig för verk-
samheten i Göteborg är Peter Petersson som 
är produktions- och platschef. I produktionen 
jobbar Johannes Karlsson , Robert Löfqvist 
samt Ersoy Elci. Samma gäng i ca tio år. För-
utom produktionsytorna på omkring 500 kvm 
i två våningar, som består av produktions och 
kontorslokaler finns ett separat lager i en an-
slutande lokal.

Tillverkningssortimentet omfattas av våt-
kapklingor i diametrarna 400 till 1600 mm, 
kärnborr från 8mm till 1400mm. De största 
volymerna som säljs av klingorna är mellan 
600 till 1000 mm och för borr 80 till 200 mm. 
Att kunna tillhandahålla omsättning av borr är 
en viktig del i verksamheten.

Verksamheten i Göteborg startades framfö-
rallt för att  kunna komma in på håltagnings-
marknaden och kunna erbjuda speciallösning-
ar. Dessutom fungerar anläggningen även som 
ett servicecenter för bolagets samtliga kund-
grupper i Göteborg med omnejd.

OMFATTANDE ANSIKTSLYFTNING
Under det senaste året har anläggningen i Gö-
teborg genomgått en total ansiktslyftning, lo-
kalerna har upprustats och förnyats från topp 
till tå. Peter Petersson visar runt i de nya loka-

lerna och berättar:
“Vi har haft vår verksamhet i samma lokaler 

i nära 17 år och en uppfräschning behövdes. Vi 
har gjort en del investeringar på maskinsidan 
under de senaste åren så nu var det dags för 
lokalerna som helhet. Renoveringen är också 
ett led i att skapa ett kund- och servicecenter 
dit våra kunder kan komma och handla i vår 
nya butik, fika i kaféet och “tjöta” lite”, säger 
Peter Petersson.

Peter berättar att de som kommer ihåg lo-
kalerna innan känner nog nästan inte igen sig 
nu. Allt är vitt och fräscht, väggar har rivits och 
nya väggar har satts upp. Material och färger är 
fräscha och nya.

Innan uppfräschningen av lokalerna ge-
nomfördes ganska omfattande investering i 
produktionsmaskiner. Man köpte nya kall-
pressar, sinterpressar och klinglödningsma-
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skin och klingslip samt frekvenslödningsma-
skin för golvslipskivor. 

Sedan länge har man en servicebil som 
åker runt och hämtar eller levererar verktyg 
och maskiner. Från Göteborgs-anläggningen 
levereras företagets produkter till hela Sve-
rige och även utomlands. I den nya butiken 
kan som sagt kunderna svänga in och köpa 
förbrukningsprodukter eller maskiner och ut-
rustningar.

“Den här servicedelen vill vi utveckla och 
komma närmare våra kunder. Anläggningen 
ligger väldigt bra till, i princip mitt i Göteborg. 
Det är lätt att ta sig hit och hitta parkerings-
platser. Vi hoppas att våra kunder ska ha Jack 
Midhage AB som sitt förstahandsval av många 
anledningar som att det blir trevligt bemötta, 
att vi har det som de eftersöker och att vi kan 
leverera nya verktyg och maskiner, omsatta 
borr med mera snabbt och bekvämt”, säger 
Peter Logan som är VD för Jack Midhage AB.

LOKALER ATT VÄXA I
Lokalerna i Göteborg är väl tilltagna och man 
räknar med att kunna växa med minst 30 pro-
cent i de befintliga utrymmena. “Med en ök-
ning på 30 till 40 procent, som vi hoppas på 

under de närmaste åren, klarar lokalerna det 
utan problem. Däremot kommer vi att behöva 
förstärkning av arbetsstyrkan”, säger Peters-
son.

Peter Petersson framhåller också service 
och reparationer av maskiner som en viktig del 
i de tjänster man erbjuder. “Om en maskin gått 
sönder ser vi till att den kommer på reparation 
och att kunden får en utbytesmaskin under 
tiden. Jag vill också understryka att vår till-
gänglighet är mycket god även geografiskt och 
vi påverkas inte så mycket av trafikstockningar 
trots att vi ligger centralt. Man behöver exem-
pelvis inte ta sig igenom Tingstadstunneln för 
att ta sig till oss. Den som känner Göteborg vet 
att köerna kan bli oändliga när det är stopp i 
tunneln”, säger Peter.

De kundkategorier som främst besöker ser-
vicecentret och butiken är slutanvändare så-
som håltagare och golvfirmor samt att en stor 
andel även är uthyrare. Håltagarna är dock den 
dominerande kundgruppen som representerar 
cirka 60 procent av försäljningen av produk-
terna som tillverkas i Göteborg. Petersson be-
rättar att det finns omkring 50 håltagningsfir-
mor i Göteborgsregionens närområde.

Logan och Pettersson tycker att hösten bör-

jat bra. Det är bra snurr på affärerna men totalt 
under året har det varit lite ojämnt och året 
började ganska svagt, säger man.

“För att alltid kunna hålla en hög servi-
cegrad mot våra kunder måste vi periodvis ar-
beta med viss överkapacitet”, säger Logan.

STARKA VARUMÄRKEN
Jack Midhage ABs sortiment är omfattande 
och en hel del består av egentillverkade pro-
dukter som vi nämnt om. En annan betydande 
produktserie är Zenezis diamantverktyg som 
blivit mycket uppskattade på marknaden, inte 
bara i Sverige utan i hela världen. Produktse-
rien tillverkas som bekant av världens kanske 
största diamantverktygstillverkare Ehwa Di-
amond i Korea. Vad som gör verktygsserien 
unik är den patenterade 3-D teknologin som 
ger mycket god skärförmåga, livslängd och 
ekonomi. Det unika är att diamanten är tre-di-
mensionellt positionerade i segmenten. Först 
lanserades våtkapklingor, sedan kom kärnborr 
och nu är man i slag med att lanserar Zenesis 
torrkapklingor. 

“Utvecklingen går väldigt snabbt så det är 
viktigt att ligga i framkant med ny teknologi 
och vi lägger mycket resurser på att ständigt 
testa, förbättra och utveckla våra produkter”, 
säger Logan.

OXYSAN, HELT NY 
LUFTRENINGSTEKNIK
Förutom tyngdpunkten på diamantverktyg 
så säljer Jack Midhage AB en rad andra verk-
tyg och maskiner för kapning, slipning och 
borrning. Sedan i våras har nu Midhage även 
luftrenaren Oxysan i sitt sortiment, en pro-
dukt som har väckt stort intresse och som har 
i stort sett samma målgrupper som Midhages 
övriga sortiment. PD har skrivit om Oxysan 
vid ett flertal tillfällen tidigare. Produkten byg-
ger som bekant på en joniseringsteknik som 
klumpar ihop damm och andra mikropartiklar 
som finns i luften så att de faller till marken 
och därmed är lätt att samla upp.

www.midhage.se
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OilQuick - För effektiv demolering!

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

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

www.oilquick.com

oilquick-annons.indd   1 2012-02-29   14:58:05
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• Eliminerar oljespill
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap 

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

www.oilquick.com

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

Sedan tidningen Professionell Demolering 
grundades 1995, det innebär att vi fyller 20 
år under nästa år, har vi varje år publice-

rat “Rivningsspecialen” som brukar presenterar 
några svenska rivningsentreprenörers verksam-
het under det gångna året. Inför Rivningsspeci-
alen går tidningen alltid ut med en förfrågan till 
ett stort antal rivningsentreprenörer men svars-
frekvensen har blivit sämre med åren. I det här 
numret publicerar vi ett antal artiklar dels på 
dessa två sidor men även separata artiklar om 
Betongborrargruppen, DEMCOM och Arnes-
sons Betongborrning, alla med anknytning till 
rivningstemat. Vi skulle gärna redogjort för fler 
entreprenörer som svaren varit fler. Så till alla ni 
där ute som jobbar med rivning, ta tillfället i akt 
och visa upp vad ni gör.

TRELLEGRÄV
Trellegräv i Trelleborg är ett föredöme då det 
gäller att lämna rapport om sin verksamhet. 
Företaget har haft en fin utveckling de senaste 
åren och sätet ligger som vanligt på Vann-
högsgatan 5 i Trelleborg. Bolaget grundades 
1992 och ägs av de tre syskonen Jonas, Stefan 
och Ulrika Jönsson. Verksamhetsområdet är 
fortsatt rivningsarbete inklusive sanering och 
miljöinventering samt spont och pålslagning. 
2012 omsatte man 88.7 miljoner och 2013 115.5 
miljoner. Antalet anställda ligger på 35.

Maskinstallet består av två grävare i 60-
65 tonsklassen med höjdrivningsutrustning 
upp till 28 m.  Man har en Hitachi 470 på 
50 ton, två maskiner på 40 till 50 ton som är 
höjdrivningsutrustade till 21 m, tre grävare i 
30- till 40-tonsklassen, åtta i 25- till 30-tons-
klassen, ytterligare sju i viktklassen 20-25 ton, 
fyra grävare i viklter mellan 15-20 ton samt 
två minigrävare mellan 3,5 till 6 ton. Samt-
liga maskiner är fullt rivningsutrustade med 
bland annat VA- och raka bommar. Merpar-
ten är larvbandsburna. Till samtliga maskiner 
har man verktyg som hammare, betongsaxar, 

sorterskopor med mera. Till detta skall även 
läggas två Bobcat också verktygsförsedda med 
hammare och skopa.

På verktygssidan förfogar man över 16 
stycken hydraulhammare i vikterna 700 kg till 
7,5 ton fördelade på varumärkena  Furukawa, 
Krupp, SMC, Montabert. Man har 13 stycken 
betongsaxar mellan 500 till 6 ton fördelade 
på varumärkena Cat, Verachtert, Trevi benne, 
Krupp, SMC, NPK. Man har 18 stycken pulve-
riserare i vikter mellan 2-7 ton fördelade på 
märkena Furukawa, Trevi Benne, VTN, SMC. 
Dessutom har man totalt hela 26 rivningsgri-
par från Cat, Verachtert, SMC, Arden. Sedan 
tillkommer två nibbler från SMC, en betong-
fräs på 100 kW också från SMC, två skopkros-
sar på 3 till 4,5 ton från SMC och slutligen en 
magnet också från SMC.

Under året har man nyinvesterat i två ri-
vingsutrustade Cat 324 med VA-bommar. En 
Cat 336, helt rivningsutrustad och med höj-
drivningsaggregat på 21 m. På samtliga nya 
maskiner sitter snabbfästen från Oil Quick. 
Man har dessutom köpt två nya hydraulham-
mare, tre sortergripar, en pulveriserare och två 
roterande pulveriserare.

Jonas Jönsson berättar att våren var något 
lugnare än vanligt men sedan lossnade och nu 
har man fullt upp. Man etapp 2 av Cementas 
gamla anläggning i Limhamn, en skola i Karls-
hamn, en skola i Löddeköpinge, en bro i Borås, 
skol- och dagisbyggnader i Arlöv, industribygg-
nad i Hjärup, Industribyggnader i Malmö samt 
ett 10 tal mindre hus och byggnader i södra 
Skåne. Marknadssituationen bedömer han som 
lite lugnare under vintern och våren, men det 
har börjat  röra på sig lite mer. “Förhoppningsvis 
kommer byggandet igång så det blir ett större 
utbud av rivningar. Dock har konkurrens blivit 
än hårdare med fler aktörer”, säger Jonas.

Trellegräv är medlemmar i Maskinentre-
prenörerna och har ett verksamhetssystem i 
enlighet med ISO 9001:2000/ISO 14001. Man 

är SITAC- certifierade för kontrollansvarig enl. 
PBL, nivå K.
www.trellegrav.

NKR DEMOLITION SWEDEN
Också med säte i södra Sverige är NKR Demo-
lition Sweden AB med kontor i Hasslarp. NKR 
Demolition Sweden AB grundades år 2002 
och är en av Moderbolaget, ENVISO GROUP’s 
tre dotterbolag; NKR Demolition Sweden AB- 
Sverige, NKR Demolition Group A/S – Dan-
mark och NKR Riving AS-Norge. Verksamhe-
ten omfattar leverans av fullständiga lösningar 
till sina kunder. Man har 30 år på ”nacken” 
och har en komplett maskinpark och erfarna 
medarbetare till förfogande. Arbetsområden 
är rivning av hela eller delar av byggnadskon-
struktioner. Man utför invändig och selektiv 
rivning inom arbetsområden som innefattar 
renoveringar och ombyggnation. Alla pro-
jekt utförs efter gällande regler och krav från 
myndigheter. Man arbetar med demontering 
och nedskärning av maskin-& industrianlägg-
ningar, krossning av återanvändbart material 
inom betong, mursten och asfalt som i sin tur 
kan användas som byggnadsmaterial, kapil-
lärbrytande lager, obundna bärlager under 
t.ex. mark/skogsvägar/interna vägar/ P-platser 
och som tillsats i asfalt. Sprängning utförs av 
NKR själva eller i samarbete med några av de 
ledande sprängningsexperterna i Europa. Man 
jobbar också med uppröjning av olje- och ke-
mikalieföroreningar där arbetet utförs efter 
miljö- och arbetsföreskrifter.

Till detta skall läggas brandröjning i fabriker, 
skolor eller annan anläggning där delar eller hela 
konstruktioner har avlägsnats. Slutligen utförs 
sanering av asbest utförs av rörföring, väggar, 
värmepannanläggningar, takanläggningar etc. 

Förra året (2013) låg omsättningen på 51 milj. 
SEK (netto). Den uppskattad omsättning för 
innevarande år var 65 milj. Sek. NKR Demoli-
tion Sweden AB har 22 st anställda. För hela 

PDs rivningsspecial låter några entreprenörer berätta om 
hur de upplever tillgången på jobb och hur konkurrenssi-
tuationen sett ut under 2014 och vad de tror om framtiden.

Hård konkurrens 
i rivningsbranschen  
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En medlem av SWAROVSKI Group 
www.tyrolitdiamant.se

BORRMOTOR PREMIUM DME36 UW’

Vår nya borrmotor är ett under av kompakt design och viktoptimering (12kg) 
utan att kompromissa på kraft och prestanda. Vår innovativa och effektiva 
P2®-teknik gör  DME36 till en pålitlig och uthållig maskin med högt skydd mot 
damm och vatten (IP66) som garanterar en säker drift. Maskinen har mekaniskt 
och elektriskt överbelastningsskydd samt en intelligent kontrollpanel med sex 
justerbara hastigheter och enfasig drift, vilket gör den extremt enkel att hantera 
och optimera.

Liten och lätt 
med stor kraft!

NKR gruppen (SE,NO,DK) är man 29 st anställ-
da. Maskinparken består av ett antal hydrau-
liska bandburna grävmaskiner upp till cirka 160 
ton. Dessa är försedda med skopor, betongkros-
sar, hammare, betongsaxar, wiremaskin med 
kula, sorterkospr med mera. Man har hydrau-
liska hjullastare med en kapacitet på 3-6 m3, 
ett antal minigrävare, 1-6 ton, rivningsrobotar, 
flakvagn med lastkapacitet på upp till 130 ton 
samt diverse småmaskiner och diverse bilar och 
lastbilar till allmän och tung transport.

NKR Demolition Sweden AB gör kontinu-
erliga nyinvesteringar inom företaget vad gäl-
ler utbildningar, certifieringar, underhåll av 
maskinpark, inköp av nya maskiner etc. Man 
strävar efter att höja sin nuvarande återvin-
ningsfaktor (96 %) med olika uppfinningsfor-
mer/processer inom återvinning samt finner 
hela tiden nya metoder att arbeta på.

Några exempel på NKR Demolition Sweden 
AB’s genomförda projekt är:

• E.ON, Bråvallaverket/NE Stationen i  
 Norrköping- Demontering och Skrotning  
 på hela anläggningen(Transformatorer,  
 turbiner, pannor m.m.).
• Skanska- Rivning av skeppsbron (100m  
 lång) i Göteborg
• Ringnes, Farris bryggeri i Larvik (Norge)-  
 Rivning av 2 st. produktionslinjer samt  
 tillhörande tvättmaskiner/konstruktioner.
• Peab Bostad, Rivning av fd. Tobaksmono- 
 polet i Södertälje. Del är K-märkt och skall  
 kvarstå, ca 8.500 m2

• Peab Bostad, Kokpunkten Kraftverk i  
 Västerås. Rivning av all invändig   
 utrustning i pannhus med tillhörande  
 kolfickor, härunder 2 pannor av 55 m
• Vattenfall, Marvikens Kraftverk. Rivning  
 av all invändig utrustning i turbinhall och i  
 pannhus, härunder 35 m panna
• LK AB, Kiruna - Rivning av Mullverk.  
 Rivning av all invändig utrustning i   
 Mullverksbyggnad, inklusive tre källare  
 våningar, ca 1.000 t skrot
• Prime Living AB - Rivning i Spånga av  
 industrifastighet, ca 8.500 t material

Hur man upplever marknadssituationen 
svarar NKR att utvecklingen i världsekonomin 
går långsamt åt rätt håll och även i Sverige 
fortsätter ekonomin att successivt förbättras. 
Sverige storsatsar inom bostadsbyggnation 
vilket givetvis också bidrar till ett avtryck i riv-
ningsbranschen. Det råder alltid konkurrens 
om jobben, bland de 7-10 stycken största riv-
ningsföretagen i Sverige, som har lång historia 
bakom sig. Dessa är också oftast de som kan 
hantera de allt högre kraven (miljö-och säker-
hetskrav) som byggherrarna ställer. Oseriösa 
aktörer som vill tjäna pengar fort har också en 
tendens att försvinna fortare på marknaden. 
Konkurrensen inom denna bransch är alltid 
tuff men lägsta priset på respektive anbud vin-
ner inte alltid entreprenaderna. Marknadens 
byggherrar ställer större krav idag.

NKR Demolition Sweden AB är medlem 

inom Sveriges Byggindustrier (SE), Riv & Sane-
ringsentreprenörerna (SE), European Demoli-
tion Association, Dansk Industri (DK), Dansk 
Sprängteknisk Förening (DK), Godkjent for 
ansvarsrett (NO). 

NKR är godkändaa för Asbestsanering, 
BAS-U och BAS P, Miljöansvar, Heta arbeten 
m.m.  NKR arbetar även för att bli BF9K certi-
fierade inom Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö.

HÄRNÖSANDS BYGGRETURER
Härnösand Byggreturer AB med säte på Tors-
gatan 8 i Härnösand ägs numera som bekant 
av norska AF Gruppen. Härnösands Byggretu-
rer grundades in Härnösand 1997 men verk-
samheten bedrivs främst i Stockholmsområdet 
där man även har en filial. 

AF Gruppen, som också har egna dotterbo-
laget AF Decom i Sverige, är en av de ledande 
i Europa inom rivning, miljösanering och åter-
vinning av byggnader, industrianläggningar 
och offshoreinstallationer. 

Härnösand Byggreturer AB erbjuder hel-
hetslösningar inom bland annat selektiv riv-
ning, betonghåltagning, asbest- och PCB-
sanering för såväl stora som små kunder. Alla 
uppdrag utförs av kunnig, miljömedveten, ut-
bildad och erfaren personal.

Omsättning för 2013 hamnade på 90 miljoner 
och man räknar med att komma högre än det för 
innevarande år. Antalet anställda ligger idag på 37.

Maskinparken består av flertalet rivningsut-
rustade grävmaskiner i olika viktklasser. Man 
har dessutom ett 20 rivningsutrustade Bobcats 
i olika storlekar, 13 Brokkar i oilka storlekar 
samt håltagningsutrustningar, saneringsut-
rustningar samt mängder av övrig utrustning.

Under året har man investerat i åtta nya 
Bobcat i storlekarna s70 och s100 samt tre nya 
brokkar i storlekarna 100 respektive 160.

Under året har man bland utfört lättrivning 
samt invändig tungrivning av kvarteret Klara C 
i centrala Stockholm, ca 52 000 kvm. Man har 
utför lättrivning på kvarteret Björnen i centrala 
Stockholm, ca 32 000 kvm. Man har dessutom 
ytterligare drygt 10 jobb i gång, både stora och 
små. När företaget får nya jobb lägger man ut 
dem på sin hemsida www.byggreturer.com, där 
kan man läsa mer samt se bilder från rivningarna.

Vad gäller marknadssituationen så ser det 

bra ut. Man har haft en bra tillgång med jobb 
under det senaste året och fått väldigt många 
förfrågningar på nya jobb.

Framtiden ser därför ljus ut. Dock är det 
alltid en stor konkurrens om jobben, det gäl-
ler att ligga rätt i pris samt att vara i framkant 
gällande de miljökrav som ställs på på företa-
get. Härnösands Byggreturer är medlemmar i 
Sveriges Byggindustrier.

BORRKOMPANIET
Pauli Hietala som är produktionsansvarig på 
Borrkompaniet Sverige AB berättar att det 
finns en del jobb men att prisbilden inte är 
sund. Borrkompaniet har varit med länge och 
grundades 1994 och ligger på Elektravägen 10 
i Hägersten. Sedan några år tillbaka ägs före-
taget av Kuusakoski Sverige AB. Företagets 
huvudsakliga sysselsättning är som vanligt 
rivning , håltagning och sanering. Under 2013  
omsattes inom BRA-koncernen, där Borrkom-
paniet ingår, 125 milj. Under 2014  kommer 
omsättningen att hamna runt 115 miljoner 
kronor. Antalet anställda ligger på 65. 

Maskinparken består av ett stort antal riv-
ningsutrustade grävare, Brokk rivningsrobotar 
i vikter mellan 400kg - 4000kg och Bobcat 
kompaktlastare samt en mängd utrustning för 
håltagning. Viktklasserna spänner från 4,5 ton 
till 111 ton. Samtliga maskiner är försedda med 
olika typer av rivningsverktyg. I nuläget är inga 
nyinvesteringar planerade.

På projektsidan har man bland annat genom-
fört lättrivning i Suttung, Uppsala, rivning av 
cirka 25.000 kvm golv vid före detta Vin och Sprit 
i Årstadal, rivning och håltagning vid Västgöta-
gatan 5 i Stockholm. Pågående projekt är bland 
annat totalrivning av Kv. Piedestalen i Hässelby, 
totalrivning Björksätraskolan Hus D med mera.

På frågan om hur marknaden ser ut så upp-
repar Pauli Hietala att det finns jobb men pris-
bilden är inte sund och han tror inte att det 
kommer att bli någon förändring under de 
kommande åren. Han bedömer konkurrens-
situationen som mycket hård.

Borrkompaniet tillhör Sveriges Byggindu-
strier och Riv- och Saneringsentreprenörerna 
samt är certifierade enligt BF9K.
www.borrkompaniet.se
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BORRMOTOR PREMIUM DME36 UW’

Vår nya borrmotor är ett under av kompakt design och viktoptimering (12kg) 
utan att kompromissa på kraft och prestanda. Vår innovativa och effektiva 
P2®-teknik gör  DME36 till en pålitlig och uthållig maskin med högt skydd mot 
damm och vatten (IP66) som garanterar en säker drift. Maskinen har mekaniskt 
och elektriskt överbelastningsskydd samt en intelligent kontrollpanel med sex 
justerbara hastigheter och enfasig drift, vilket gör den extremt enkel att hantera 
och optimera.

Liten och lätt 
med stor kraft!
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V id årets utdelning av Det Svenska De-
moleringspriset gick priset för Årets 
Rivingsentreprenör till företaget DEM-

COM Demolition AB. Ett pris som bolaget 
gjort sig väl förtjänta av. När de så kallade 
Honorary Awards eller hederspriserna skulle 
delas ut i slutet av prisutdelningen fick DEM-
COMs grundare och ägare Lars-Olof Dahl en 
av hederspriserna.

TUNGT OCH KOMPLICERAT
DEMCOM eller på den tiden Lodab Demole-
ring har varit omskrivna i tidningen Professio-
nell Demolering ända sedan tidningen starta-
des 1995. Det ena storjobbet avlöser det andra 
och det handlar oftast om komplicerade indu-
strijobb eller rivningar i komplicerade miljöer 
som mitt inne i Stockholms innerstad eller 
som nu nyligen rivningen av en motorvägsbro 
i Rotebro norr om Stockholm.

Den här typen av rivningar kan bara utföras 
av entreprenörer som exakt vet hur man ska 
genomföra det och som har gjort det tidigare. 
DEMCOM var det utmärka valet av entrepre-
nör. Eftersom Professionell Demolerings redak-
tion bara ligger några stenkast från rivningen 
var det ganska lätt att hålla koll på förloppet. 

DEMCOM Demolition utförde redan under 
2013 rivningen av den västra bron längs E4 vid Ro-
tebro norr om Stockholm. I år var det dags för den 
östra bron. Orsaken att broarna byts ut och ersätts 
med nya är främst att de gamla är uttjänta.

Projektet i Rotebro är unikt på många sätt 

men framförallt på grund av den höga trafik-
tätheten. Dels trafikeras de båda broarna av 
cirka 70 000 fordon under dygnets 24 timmar. 
Räknar man in intilliggande två leder som lö-
per under och intill broarna ökar antalet med 
24 000 fordon per dygn. Till detta skall tåg-
trafiken läggas med 600 tåg per dygn som går 
på Arlandabanan och Norra Stambanan. Intill 
bron ligger dessutom Rotebros pendeltågssta-
tion med en hel del gångtrafik. Detta innebar 
att tredje man vistades inom och invid arbets-
området. Således är det en byggarbetsplats 
som ställer extremt höga krav på säkerhet och 
att arbetet utförs på rätt sätt. DEMCOM val-
des för sitt unika kunnande i den här typen av 
projekt och för att man kunde tillhandahålla 
den maskinpark som behövdes för att jobbet 
skulle kunna utföras med största säkerhet 
inom den tidsram som satts upp. 

Projektet omfattandes av rivning av hela 
den befintliga brokonstruktionen inklusive 
underbyggnad, beläggning, räcken och led-
ningar. Då en ny bro byggs på samma plats var 
kraven på hur rivningen skulle utföras hårda. 
Beskrivningen angav noga hur varje pelare, 
fundament och bottenplatta fick rivas och vad 
som skulle lämnas kvar. Massorna från riv-
ningen sorterades och borttransporteras för 
krossning och återvinning på annan plats.

BRONS BESKAFFENHET
Östra bron var en betongbro med 13 stycken 
mellanstöd samt två stycken landfästen.

I huvudsak bestod brons underbyggnad av 
pålade bottenplattor och pelare av betong. För 
övrigt var bron grundlagd på packad fyllning.

Överbyggnaden bestod av prefabricerade 
förspända balkar som var hopgjutna till kon-
tinuerliga balkar förutom mellan ett par stöd. 
Vid skarvarna på mellanstöden fanns tvärgå-
ende balkar av platsgjuten betong. Farbane-
plattan var i fält slakarmerad och över stöden 
spännarmerad.

Mellan två stöd, det vill säga det spann som 
låg över spårområdet bestod balkarna av plats-
gjutna förspända balkar. Totalt revs 1100 ton 
asfalt och 5300 ton betong.

Varje dygn passerar cirka 600 tåg under 
bron med hastigheter upp till 200 km/tim 
vilket påverkade arbetsområdet. Över spår-
området fanns skyddsportaler uppsatta. Dessa 
portaler var dimensionerade för att klara split-
ter från rivningen, samt eventuellt nedfal-
lande verktyg. Ett industrispår på en sträcka 
av 50 meter stängdes och demonterades un-
der rivningsperioden. Området användes för 
uppsättning(uppställning) av den kran som 
användes för att lyfta ner de olika betongstyck-
ena när brobanan sågades ner med vajersåg.

Södergående trafik på E4 leddes redan innan 
rivningen till den nybyggda västra bron. Norr-
gående trafik går på en provisorisk östra bro.

GENOMFÖRANDE AV RIVNINGEN
Eftersom rivningen genomfördes i ett så käns-
ligt område med olika typer av fordon och 

I en knutpunkt med nära 100 000 fordon passerande per 
dag har rivningsföretaget DEMCOM Demolition AB rivit 
två uttjänta broar som ska ge plats för två nya. En delikat 
uppgift som inte fick gå fel på någon punkt.

Avancerade brorivningar i Rotebro  
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gångtrafik inblandad behövdes nogranna för-
beredelser och skyddsåtgärder innan rivning-
en kunde starta.

Plywoodskivor eller presenningar placera-
des ut för att hindra nedfallande splitter från 
bron. Skydd mot gnistsprut från stålrivning 
utfördes med brandfiltar eller genom montage 
av skivor. Detaljer och ytor under bron, såsom 
brunnslock, kablar o dylikt, skyddades med 
körplåtar, sand och skyddsinplankning,  eller 
på annat lämpligt sätt. Detta för att förhindra 
skador från eventuell nedfallande betong.

För att dämpa spridningen av damm pla-
cerades vattenkanoner på strategiska platser. 
Dessa utrustningar lägger ut en fin dimma av 
vattendroppar som absorberas av rivningsmas-
sorna.

Mellan spann 8 och 9 anordnas en kran-
uppställningsplats för den 160 ton tunga 
larvburna kran som kommer användes lyft av 
brodelar. I merparten av brospannen utfördes 
också stämpning av bron som flyttas alltefter-
som bron revs.

Det första delmomentet i rivningen be-
stod av att avlägsna brons asfalt, även såga 
loss kantbalkarna och borra hål i farbanan på 
brodel som senare lanseras. Hålen användes 
för infästning av de håldomkrafter som be-
hövdes vid lanseringen av bron samt att såga 
loss kantbalkarna inklusive broräcken för att få 
en rättplacerad tyngdpunkt på lanseringssek-
tionerna. Sågningen utfördes med en vajersåg 
av modellen Pellegrini TDI 80 och kranen, av 
märket Liebherr LR 1160, lyfte ner respektive 
brodel till marken. Brodelarna klipptes på mar-
ken med hjälp av två rivningsgrävare Cat 325 
och Cat 323 försedda med betongsaxar av mär-
kena NPK och Furukawa.

Rivningen utfördes från två håll och den 
del av bron som hängde över de trafikerade 
tågspåren lämnades till sist. Mellan de olika 
spannen på bron har olika typer av rivnings-
metoder använts. I några delar användes riv-
ningsrobotar från Brokk som arbetade uppe på 
bron. Merparten av de olika konstruktionerna 
och pelarna klipptes ned med en rivningsgrä-
vare Case CX800 HD från mark.

Rivningen av den del som gick över det tra-
fikerade spårområde var den känsligaste biten. 
Att stänga av tågtrafiken var en omöjlighet. 
Trafikverket hade hela tiden en egen kontrol-
lant med vid arbetet. 

Den så kallade lanseringsutrustningen för 
att ta ner delen över spårområdet etablerades 
uppe på bron. Lanseringsutrustningen bestod 
av två längsgående lanserbalkar (HEB 1000 
dubbelbalk). Balkarna placerades på tempo-
rära stämp och var skarvade över mittstödet. 
På ovansidan lanserbalkarna svetsades styrske-
nor och därefter monterades rullvagnar som 
var till för att lansera brosektionen längsgå-
ende. Tvärs över lanserbalkarna ovan rullvag-
narna monterades okbalkar. Antalet okbalkar i 
startläget var sex stycken, dessa demonterades 
efterhand som sektionerna lanserades ut för 
kapning och nerlyft. 

De två yttre sektionerna i spannet stabilise-
rades med hjälp av tillfälliga stämptorn. Dessa 
placerades ut innan sågningen påbörjas. Span-
net kapades i tre längsgående sektioner, kap-
ning utfördes genom sågning av två stycken 
längsgående snitt. Mittsektionen vägde cirka 
224 ton och sidosektionerna vägde omkring 
183 ton per styck. Respektive sektion lyftes med 
12 stycken håldomkrafter/domkrafter och sek-
tionerna lanseras var för sig mot ett tillfälligt 
stöd med start av mittsektionen. Lanseringen 
genomfördes i intervaller på 450mm (detta be-
ror på domkraften slaglängd), tills sektionens 
första del är lanserad utanför stödet.

När sektionen hade lanserats cirka 5 meter 
sänktes den ner på befintliga stödet. Brosek-
tionen hade då ett fritt överhäng på fem meter. 
Sektionen kopplas till den larvburna kranen 
och den överhängande delen sågades loss med 
vajersågen.

Påskjutarna flyttades sedan tillbaka till 
nästa okbalk. Proceduren upprepades tills alla 
delar i sektionen var lanserade, sågade och 
nerlyfta. När första sektionen var klar flyttades 
lanserbalkarna till nästa sektion, därefter upp-
repades proceduren.

Brodelarna som sågades loss hade en maxi-
mal vikt på cirka 33 ton. Dessa delar lyftes ner 
till marken, där de demoleras med grävmaskin 
och lastades för borttransport till deponi.

Sista lyftet i varje sektion skedde över spår-
området och utfördes på tågfri tid. Antalet 
sådana lyft var tre stycken. Det sista delmo-
mentet i rivningen var att demolera landfäs-
ten, stöd för pelare samt även rivning av bot-
tenplattor. 

Det tog DEMCOM 12 veckor att utföra riv-
ningen av den östra bron. Den västra bron som 
revs förra året tog 12 veckor. I genomsnitt ar-
betade 8 man från DEMCOM med rivningen 
och en hel del av arbetena skedde nattetid tå 
trafiken var betydligt mindre. De båda broarna 
mäter 325 meter och hela vägbanans bredd 
är 15 meter. De gamla broarna byggdes på 
1960-talet och var därmed uttjänta. Man hop-
pas att med de nya broarna öka säkerheten och 
att de kan klara den ständigt ökande trafiken. 
Hela byggtiden inklusive rivningen beräk-
nas till fyra år. Beställare är Trafikverket och 
byggherre är NCC. Ansvarig för projektet hos 
DEMCOM har varit Marko Pääkkönen som är  
produktionschef. Arbetsledare för hela jobbet 
har varit David Götesson.

www.demcom.se

Avancerade brorivningar i Rotebro  



48    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2014

Husqvarnas maskiner är inte bara till 
hjälp på byggarbetsplatser. Under väg-
ledning av Husqvarnas franske säljchef 
Jean-Marc Pouillon, använder den fran-
ske skulptören Harut Yekmalan en Hus-
qvarna K 3000 Cut-n-break för att skära 
vinklade och raka snitt i ett granitblock. 
Tanken är att det i slutändan ska bli en 
skulptur. Enligt konstnären själv är K 
3000 Cut-n-break mycket kraftfull och 
hjälper honom att göra raka snitt som 
är upp till 400 mm djupa.

KONSTNÄRLIGA SNITT

Polar Flex Norway AS lanserade under 
2013 flexibla frostfria vatten- och avlopps-
slangar som mottagits mycket väl i Norge. 
Hjälpmedlet blev snabbt populärt på norska 
byggarbetsplatser.  Nu går man vidare med 
att lansera Polar Flex is- och snösmältnings-
mattor. Produkterna är avsedda både för 
privat- och tjänstebruk. Is- och snösmält-
ningsmattor smälter snö och is vid kontakt. 
De är lätta, mobila och man kan seriekoppla 
flera mattor tillsammans på en krets.

Inom byggindustrin lämpar sig mattorna 
för upptining av exempelvis maskiner och 
verktyg.

Produkterna tillverkas i USA och lanse-
rades på den nordamerikanska marknaden 
för ett decennium sedan men det är först 
nu som produkten kommer till norden.  
För den som vill veta mera om produkten 
rekommenderar vi att besöka företagets 
hemsida.

www.polarflex.no

Polar Flex is- och snösmältningsmattor

Återförsäljaren Andersen Contractor AB 
lanserar en ny generation stålsaxar. 
Tillverkaren Trevi Benne har tagit fram 

en ny design på sina effektiva verktyg för att 
klippa skrot, med flera förbättringar jämfört 
med den tidigare typen. Trevi Benne stålsaxar 
är sedan länge mycket populära inom demole-
ring och skrotbranschen.

 Några av de förbättringar som gjorts på de 
nya saxarna är:
• Nytt effektivare riktningssystem med  
guidepuckar gör att rörliga käft- och skärstål 
centreras vid varje klipp.
• Ny utformning av den rörliga käften för bätt-
re penetrationsförmåga.
• Förbättrad klipprestanda på klippstål/knivar.
• Större huvudaxel och bussningar för att klara 
högre moment.
• Nu med extra slitskydd på fasta käften, ovan-
på sidorna och framtill.
• Bättre skydd runt huvudaxel.

 Trevi Benne har samtidigt tagit fram stål-
saxen i en ny storlek, med beteckningen CS 
160RS. Den är framtagen för att klippa skrot, 
profiler och metallkonstruktioner av stora di-
mensioner. Det första exemplaret har sålts till 
Spanien för att bland annat klippa upp fartyg 
för skrotning. CS 160RS har en vikt på 15500 
kg, en längd på över 5 meter, en käftöppning 
på 1100 mm och en klippkraft på över 1300 ton. 
Den passar till bärarmaskiner på 80 – 225 ton. 
CS stålsaxar finns i totalt 13 storlekar från 300 
kg upp Bll 19160 kg.

Beövade stålsaxar 
i ny design
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www.husqvarnacp.se

Allt du behöver för jobbet 
hittar du hos oss på

HÅLTAGARE

WWW.JERNEVIKEN.SE

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge 
Tel: 0243 221155 I Fax: 0243 221180

E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Betonghåltagningssystem för proffs.

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

Återförsäljare för Avant 
och mycket mer, som Palmse dum-
pervagnar, lastväxlarvagnar, Snowline 
snöredskap m.m.

facebook.com nordfarm.se

Hitta återförsäljare 
på nordfarm.se eller 
scanna qr-koden.

www.tyrolitdiamant.se

Professionell Demolerings 

REGISTERANNONSER
En liten blänkare kan vara väl så effektiv. På 

den här sidan har du möjlighet att snabbt 

hitta det du letar efter som entreprenör el-

ler som leverantör annonsera dina nyheter, 

varumärke eller kontaktuppgifter. Ett infö-

rande kostar endast 1000 kr. 

8-9 september, 2016 • InfraCity
www.demcon.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se
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ICS Betongkedjesåg

0411 55 57 25      matek@matek.se       www.matek.se

Cutters Edge Räddnings- och rivningssåg

Solga diamantverktyg

Polar Flex is- och snösmältningsmattor



Brokk AB | Skellefteå, Sweden | www.brokk.comCEMENT PROCESS NUCLEAR TUNNELING MININGCONSTRUCTION

OSLAGbAR 
PRESTANdA
Ingen slår Brokk när det gäller rivning vid 
ombyggnad eller renovering av lokaler. Detta 
fjärrstyrda, eldrivna kraftpaket kombinerar en 
imponerande slagstyrka med en enastående räckvidd 
samtidigt som operatören slipper vibrationer och kan 
stå på tryggt avstånd från rivningsarbetet. 

Brokk är så lätt att den klarar jobb även på svaga 
golv. Så smidig att den tar sig upp för trappor (eller tar 
hissen mellan våningsplanen). Så effektiv att du ser 
skillnaden på sista raden. I varje projekt. 
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SÄKRARE RIVNING 
MED DXR 310
Förra hösten lyckades det brasilianska företaget Furacon, var spe-
cialitet är kapning, borrning och lättare rivning, med att riva en 
45 meter hög skorsten av tegel och betong på ett säkert och ef-
fektivt sätt. Rivningen ägde rum i Itapeva i Brasilien och företaget 
använde sig av en Husqvarna DXR 310. ”Tack vare att DXR 310 
är utrustad med en fjärrkontroll kunde arbetarna stå på säkert 
avstånd när vår hypermoderna, kraftfulla rivningsrobot fick skor-
stenen att rasa. Samtidigt hölls roboten uppe av en lyftkran. Med 
robotens hjälp kunde vi erbjuda ett både säkert och snabbt sätt att 
få ned skorstenen”, säger Alberto Libanio, partner och grundare 
av Furacon. 

Stora delar av det gamla 
Konserthuset i Örebro ska 
rivas och byggas om till ett 

nytt och modernt konserthus. 
GUJA AB har fått uppdraget att 
riva det gamla Konserthuset i 
Örebro inför ombyggnationen. 
Rivningsarbetet utförs med Hus-
qvarnas fjärrstyrda rivningsrobot 
DXR 310.

”Rivningsarbetet har gått 
väldigt bra och Husqvarnas riv-
ningsrobot DXR 310 har varit 
väldigt effektiv och levererat 
precis lika bra som utlovat. Ro-
botens teleskopiska arm ger oss 
en enorm räckvidd och den står 

väldigt stabilt på marken”, säger 
Peter Jansson på GUJA.

”Roboten är lätt att manöv-
rera med fjärrkontrollen och den 
rör sig väldigt smidigt omkring 
på arbetsplatsen. Vi har även 
använt oss av tillhörande ham-
mare, demoleringssaxen DCR 
300 och schaktat undan allt ma-
terial med tillhörande skopa. En 
trevlig överraskning var den nya 
sorteringsgripen MG 200, den 
använde vi väldigt mycket. Det är 
väldigt effektivt och tidsoptimalt 
att ha samtliga funktioner i en 
och samma maskin”, konstaterar 
Peter. 

Konserthuset i Örebro rivs med Husqvarna DXR 310
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FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

STOCKHOLM 08-564 899 60
KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04
GÖTEBORG 031-24 40 05
WWW.BOBCAT.SE

HAR NI JOBBEN, HAR VI REDSKAPEN
 

BOBCATFINANS, 1,2% RÄNTA, INGA AVGIFTER
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