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Längd balk Last på mitten Vikt, kg Pris
2,0 m 2000 kg 16,2 2.668:-
2,5 m 1800 kg 20,3 3.335:-
3,0 m 1600 kg 24,3 4.002:-
3,5 m 1400 kg - -
4,0 m 1250 kg 32,4 5.336:-
4,5 m 1100 kg - -
5,0 m 1000 kg 40,5 6.670:-

Lyftbockar 1,7 m höga Vikt/st, kg Pris
Lyftbockar i aluminium / par 16,0 8.533:-

Statens Provningsanstalt har testat och godkänt nedanstående balklängder med
angivna laster.

Mått balk: Höjd = 160 mm, bredd = 80 mm, tjocklek 10 mm
Vikt balk  8,1 kg/m - är den lättaste balk Du kan hitta i förhållande till bärighet.

Tel +46 31 52 01 16
Tagenevägen 1 Fax +46 31 52 90 50
422 59  Hisings Backa E-post info@jerneviken.se
Sweden Webbplats www.jerneviken.se

- märkta BOCKAR och BALKAR

- SQUANTINA -
Världens starkaste handsåg

Högfrekvens 1000 Hz

Pris
Blockvagn 1 ton 1.400:-
Blockvagn 2 ton 2.460:-

El-telfer 220 Volt - 1 ton 20.500:-
Lyfthöjd standard 3 meter
Lyftkapacitet 1000 kg
Vikt 36 kg
Tillägg/meter kätting 300:-/m

� Steglös varvtalsreglerinng 0 - 2650 varv/min
� Sågen anpassad för vänster och högerhänta
� Montera högfrekvens fasvändare och kör

sågen både medsols och motsols
� Slirkoppling
� 1-fas 3500 Watt, 9,6 kg
� 3-fas 8000 Watt, 9,8 kg

Sågdjup:  ø 415 mm klinga 16,0 cm
 ø 450 mm klinga 18,5 cm
 ø 520 mm klinga 21,5 cm

1-fas box   8,5 kg
3-fas box 12,5 kg
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HiB’s medlemslista för håltagare
HiB’s medlemslista för leverantör samt styrelse
Medlemsregister DK
HiB’s styrelse samt leverantörslista
Rapport från årsmötet
HiB-Info behöver din hjälp
Nya väggsågen från Tyrolit, Hydrostress EX
Midhage har utvecklat en ny generation diamantkapklingor
Ny uddanelse i diamantboring
Ägarbyte på Total Diamanten
Årets första mässa
Rivning på första parkett
Ellära - säkerhet, vad varje håltagare bör veta!
Rapport från IACDS
Vilka har den bästa högfrekvenstekniken
Ny president i CSDA
Nya krav på ställningsutbildning
Nya inköpsavtal för BI-medlemmar
Bra att veta
Uppladdningen - bygg, den nya kostboken för byggare
Arbetsmiljöpriset

-Auktoriserade entreprenörer, ett kvitto på kvalitet!
Att pruta på kvaliteten i entreprenadarbeten blir oftast förödande i längden. I dagens 
regel- och normtäta samhälle med allt mer komplexa bygglösningar har både beställaren 
och underentreprenörerna ett stort och växande ansvar. Det är därför av största vikt att i 
alla byggsammanhang använda sig av professionella och organiserade underentreprenö-
rer.

-Betonghåltagare är både hantverkare och maskinoperatörer!
Bra utförd betonghåltagning hanteras med samma hantverksmässiga och kunnande som 
någon annan specialentreprenad. För detta krävs erfarenhet och kunskap i metoder och 
utrustning. Därför gäller det att välja rätt entreprenör!

ANVÄND HiB-ANSLUTNA BETONGHÅLTAGARE, EN BRA GARANTI
FÖR BÄSTA MÖJLIGA UTFALL OCH FAST PRISSÄTTNING!

"Riktiga" håltagare sätter
beställaren i centrum!
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HiB’s medlemslista över håltagare

55:ans Borr & Bygg AB
Box 1168, 141 24 HUDDINGE
Tel: 08-464 99 88  Fax: 08-464 99 88

ABC-Håltagar´n Knivsta Betonghåltagning AB
Ålgrytevägen 149, 127 31 SKÄRHOLMEN
Tel: 08-97 19 17  Fax: 08-464 81 71

A-Borrning i Falköping AB
Box 61, 521 02 FALKÖPING
Tel: 0515-182 40  Fax: 0515-196 86
calle@a-borrning.se
www.a-borrning.se

Allteknik i Kramfors AB
Elofsbacken 7, 872 63 KRAMFORS
Tel: 0612-325 03  Fax: 0612-155 25
allteknik@telia.com
www.allteknik.nu

Arnessons Betongborrning AB
Garvaregatan 7, 665 32 KIL
Tel: 0554-400 00   Fax: 0554-400 47
staff@arnessons-betongborr.se
www.arnessons-betongborr.se

Avancerad Borrteknik i Karlstad AB
Nattvindsgatan 7, 652 21 KARLSTAD
Tel: 054-85 40 70 Fax: 054-85 40 71
lars@borrteknik.com
www.borrteknik.com

Avancerad Borrteknik i Stockholm AB
Box 6075, 129 07 HÄGERSTEN
Tel: 08-19 29 73 Fax: 08-556 374 25
jonas@borrteknik.com
www.borrteknik.com

Babbis Diamanthåltagning AB
Box 1018, 735 91 SURAHAMMAR
Tel: 0220-313-30  Fax: 0220-313 30

BC-Håltagning AB
Hörntorpsvägen 1 B, 746 31 BÅLSTA
Tel: 0171-594 49  Fax: 0171-594 49

Bejab Borr AB
Box 2069, 871 02 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-245 97  Fax: 0611-274 45
bejab@work.utfors.se

Bennys Betongborrning AB
Nygatan 10, 591 45 MOTALA
Tel: 013-10 01 03  Fax: 013-10 31 83

Bergmans Betongdemolering AB
Lasarettsvägen 19, 738 30 NORBERG
Tel: 0223-205 60  Fax: 0223-205 60
bzl960d@tninet.se

Betongborrar´n i Sollentuna AB
Sulkyvägen 2, Hus 26, 163 58 SPÅNGA
Tel: 0227-145 15  Fax: 0227-140 80
hassep@betongborrarn.se
www.betongborrarn.se

Betonghål i Tumba AB
Ängsvägen 3, 147 43 TUMBA
Tel: 08-530 305 91

Betonghålspecialisterna AB
Åsmyravägen 2, 821 40 BOLLNÄS
Tel: 0278-61 16 10  Fax: 0278-63 60 20
ab.betonghalspec@telia.com

Betonghåltagning i Göteborg AB
Backa Bergögata 4, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 50 75  Fax: 031-52 50 56
mail@betonghaltagning-gbg.se

Betonghåltagning NBT AB
Hammarby Kajväg 4, 120 30 STOCKHOLM
Tel: 08-641 30 30  Fax: 08-641 31 30
thomas@betonghaltagningnbt.se

Betonghåltagningar Nordborr AB
Verkstadsgatan 2, 856 33 SUNDSVALL
Tel: 060-66 91 20  Fax: 060-66 91 05
bertil.magnusson@norrlandskranar.se

Betongteknik Götesson & Söner, AB
Pl 4246 A, 382 96 NYBRO
Tel: 0481-200 63  Fax: 0471-133 36
betongteknik@telia.com

Borr och Maskinteknik i Östersund AB
Box 725, 831 28 ÖSTERSUND
Tel: 063-12 36 20  Fax: 063-12 36 22
borrteknik@mail.op.se

Borrtjänst i Målardalen AB
Fålhagsleden 57, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-10 50 30 Fax: 018-10 05 60
micke.borrtjanst@telia.com

Borr & Sågspecialisten i Hölö AB
Idrottsvägen 7, 153 71 HÖLÖ
Tel: 08-551 576 72  Fax: 08-551 576 72
borr.sagspecialisten@tyfon.com

Borrsvängen Jan Fransson AB
Åsleden 5, 746 52 BÅLSTA
Tel: 0171-553 10  Fax: 0171-553 10
janne@borrsvangen.se

Borrtjänst i Södermanland AB
Jacobigatan 10, 647 31 MARIEFRED
Tel: 070-520 97 27  Fax: 0159-100 11

Boströms Borrtjänst AB, C D
Box 2018, 871 02 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-240 58  Fax: 0611-266 56
info@borrtjanst.se
www.borrtjanst.se

B&W Betongborrning AB
Ljungs väg 10, 392 43 KALMAR
Tel: 0480-880 70  Fax: 0480-304 13

BTG Demol AB
Stohagsgatan 6, 602 29 NORRKÖPING
Tel: 011-10 18 81  Fax: 011-18 18 04
jocke@btg-demol.se

ByggHjälp i Borås AB
Rammsjövägen 18, 516 94 DANNIKE
Tel: 033-10 55 90  Fax: 033-10 55 92
bygghjalpab@telia.com

Caland Betonghåltagning AB
Sjögatan 6, 656 72 SKATTKÄR
Tel: 084-86 06 80  Fax: 054-86 05 70
www.caland.se

Casun AB
Hovgatan 4, 854 62 SUNDSVALL
Tel: 060-15 57 00  Fax: 060-15 60 84
casun@casun.se
www.casun.se

CBS Bygg o. Anläggningsservice AB
Exportgatan 47, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 80 40  Fax: 031-52 80 94
cds.bygg@swipnet.se

Crilles Betonghåltagning AB
Tegelbruksvägen 1, 757 56 UPPSALA
Tel: 018-42 10 20  Fax: 018-42 10 29

DHT Hässleholm AB
Viaduktsgatan 31, 280 23 HÄSTVEDA
Tel: 0451-373 64  Fax: 0451-373 60

D/M Håltagarna AB / Södertälje Borrteknik
Ekbacksvägen 2, 168 69 BROMMA
Tel: 08-80 71 29  Fax: 08-704 89 10
richard@dmhaltagarna.se

Diamantborrarna AB
Box 8, 232 21 ARLÖV
Tel: 040-53 40 30  Fax: 040-53 40 33
mail@diamantborrarna.se
www.diamantborrarna.se

Diamanten Håltagning i Östergötland AB
Finnögatan 5, 582 78 LINKÖPING
Tel: 013-31 06 08  Fax: 013-14 54 56
diamanten.link@swipnet.se

Diamanthåltagning i Katrineholm AB
Sadelmakarbostaden Eriksberg
641 93 KATRINEHOLM
Tel: 0150-339 34  Fax: 0150-339 34

Diamantteknik JH AB
Brådstupsvägen 1, 129 39 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 82 25  Fax: 08-464 89 30
janne.g@diamantteknik.se
www.diamantteknik.se

DIGO AB
Box 513, 541 28 SKÖVDE
Tel: 0500-41 88 20  Fax: 0500-43 80 20
stig-ake.ahlm@digo.se
www.digo.se

DISAB Håltagnings AB
Fornborgsvägen 20, 141 33 HUDDINGE
Tel: 08-774 40 41  Fax: 08-774 33 03
disab.haltagning@telia.com

Entreprenadhåltagning AB
Erikslundsgatan 3, 126 32 HÄGERSTEN
Tel: 08-744 08 10  Fax: 08-744 08 11

Exakt håltagning Peter Johansson AB
Pl 1242 A Stensjö, 310 50 SLÖINGE
Tel: 0346-430 43  Fax: 0346-494 66
exakt@byggtjanst.nu

FT Betonghåltagning AB
Murargatan 12, 754 37 UPPSALA
Tel: 0709-52 55 27  Fax: 018-35 04 99
info@ftbetonghaltagning.com
www.ftbetonghaltagning.com

Granitgrabbarna AB
Box 2078, 174 02 SUNDBYBERG
Tel: 08-733 13 30  Fax: 08-28 05 21

Göteborgs Betongborrning AB
Stenhusvägen 9, 463 35 GÖTA
Tel: 0520-65 71 56  Fax: 0520-65 79 06
goteborgs.betongborrning@swipnet.se

Hole At Once
Vita Huset, 740 12 KNUTBY
Tel: 0174-405 10  Fax: 0174-405 10
hole.at.once@telia.com

Hovets Håltagning
Jenny Linds gata 14, 129 52 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 90 14  Fax: 08-464 90 18
www.hovet.se

Hålgruppen i Helsingborg AB
Box 13012, 250 13 HELSINGBORG
Tel: 042-16 22 79  Fax: 042-16 18 81
info@halgruppen.se
www.halgruppen.se

Hålmetoder KN AB
Tornväktargränd 10, 168 59 BROMMA
Tel: 08-87 81 32  Fax: 08-87 39 76
halmetoderab@telia.com
www.halmetoder.se

Hålspecialisterna i Malmö AB
Zenithgatan 66, 212 14 MALMÖ
Tel: 040-30 10 07

Håltagar’n i Laholm
Box 4015, 312  04 VALLBERGA
Tel: 0430-235 98  Fax: 0430-235 59
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Håltagargruppen GUJA AB
Idrottsvägen 31 A, 702 32 ÖREBRO
Tel: 019-25 18 00  Fax: 019-26 02 15
info@guja.nu
www.guja.nu

Häger Diamanthåltagning AB
Roasjö, 512 92 SVENLJUNGA
Tel: 0325-62 20 69

JFC Håltagning Syd AB
Ängelholmsvägen 35, 264 31 KLIPPAN
Tel: 0435-149 50

JL Betonghåltagning AB
Box 1137, 171 22 SOLNA
Tel: 08-27 77 72  Fax: 08-82 03 62
betonghaltagning.jl@telia.com

KanonKarlsson AB
Box 272, 645 24 STRÄNGNÄS
Tel: 0709-46 18 35  Fax: 0152-155 51
kanonkarlsson@swipnet.se

KBD Dalarna AB
Box 5053, 681 05 BORLÄNGE
Tel: 0243-151 60  Fax: 0243-876 88
info@kbd.se
www.kbd.se

Larssson Borr AB, Owe
Box 259, 611 26 NYKÖPING
Tel: 0155-29 25 80  Fax: 0155-29 25 88
owe.larsson.borr@telia.com

LeMi Diamantborr AB
Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-130 49  Fax: 0435-130 49

Ljungholms Betonghåltagning AB
Sjöbjörnsvägen 66A 117 67 STOCKHOLM
Tel: 08-645 01 399  Fax: 08-645 01 39

MSF Betonghåltagning AB
Kumlahöjden, 195 92 MÄRSTA
Tel: 08-591 430 12  Fax: 08-591 430 45

NCC AB
Box 455, 901 09 UMEÅ
Tel: 090-16 80 00  Fax: 090-17 29 36

NCC Diamant
Bultgatan 4, 302 44 HALMSTAD
Tel: 035-18 72 60  Fax: 035-21 69 61
lars.o.bengtsson@ncc.se

Nilsson Mark o Diamant
Gråmanstorp 1044, 264 91 KLIPPAN
Tel: 0435-146 50 70  Fax: 0435-71 88 55

PB:s håltagning AB
Hövdingegatan 7, 723 51 VÄSTERÅS
Tel: 021-83 00 78  Fax: 021-83 00 78
peter.back.1@telia.com

Peder Borrare och Söner AB
Hasslingegatan 31, 421 60 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-47 04 70  Fax: 031-331 08 05
peder.borrare@telia.com

Peter Borrelit AB
Tråkärrslättvägen 42A, 427 51 BILLDAL
Tel: 0707-31 09 13  Fax: 031-91 34 46
peter.borrelit@swipnet.se

PP Såg och Borr i Gävle AB
Atlasgatan 10, 802 86 GÄVLE
Tel: 026-12 27 99  Fax: 026-51 62 91
pelle.palmqvist@ppsagoborr.se
www.ppsagoborr.se

RIJO Håltagning AB
Tingberga, 274 94 SKURUP
Tel: 0410-254 60  Fax: 0410-256 05
info@rijo.se

RIVAB i Göteborg AB
Södra Hildedalsgatan 8, 417 05 GÖTEBORG
Tel: 031-51 35 40  Fax: 031-51 62 28
bo.hornquist@rivab.nu
www.rivab.nu

Rivpartner AB
Flygplatsinfarten 10 B, 168 67 BROMMA
Tel: 08-29 71 20  Fax: 08-28 26 05
rivpartner@telia.com

SHC Håltagning AB
Box 269, 601 04 NORRKÖPING
Tel: 011-12 39 30  Fax: 011-10 31 78
tomas.fredriksson@shc-holemaking.se
www.shc-holemaking.se

Skanska Sverige AB
Grundläggningsavdelningen
Industrivägen 6-8, 137 37 VÄSTERHANINGE
Tel: 08-500 738 00  Fax: 08-500 738 15
pader.mickels@skanska.se

SM Betong Borrarna i Uppsala AB
Krassegatan 4, 754 47 UPPSALA
Tel: 018-25 00 45  Fax: 018-25 00 45

Smålands Betonghåltagning AB
Stohagsgatan 4, 602 49 NORRKÖPING
Tel: 011-10 76 90  Fax: 011-12 09 25

Sollefteå Såg och Borrteknik AB
Västgranvägen 232, 881 92 SOLLEFTEÅ
Tel: 0703-24 35 40
trotte.sbt@telia.com

Specialhåltagning i Göteborg AB
Ingela Gathenhielms gata 7
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA 
Tel: 031-47 12 93  Fax: 031-47 12 02
info@specialhaltagning.nu
www.specialhaltagning.nu

Specialhåltagning i Trestad AB
Kardanvägen 15, 461 38 TROLLHÄTTAN,
Tel: 0520-42 08 80  Fax: 0520-379 05
specialhaltagning.thn@swipnet.se
www.specialhaltagningthn.com

Storstadens Betonghåltagning AB
Terrängvägen 17, 129 48 HÄGERSTEN
Te: 08-88 07 47 Fax: 08-88 07 47
storstadens.btg@tele2.se
www.diamntorten.se

Såg & Betongborrning i Borås AB
Box 22 056, 504 11 BORÅS
Tel: 033-13 56 00  Fax: 033-13 56 00

Såg & Betongborrning i Huskvarna AB
Fridländers väg 12, 561 39 HUSKVARNA
Tel: 036-13  52 93  Fax: 036-13 29 34

Såg & Betongborrning AB
Tagenevägen 1, 422 59 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 01 10  Fax: 031-52 90 50

Södertälje Borrteknik/DM Håltagarna AB
Box 5029, 152 05 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 606 00  Fax: 08-550 636 00
info@borrteknik.se
www.borrteknik.se

TB:s Hålteknik AB
Box 9219, 102 73 STOCKHOLM
Tel: 08-658 22 25-44  Fax: 08-658 22 25

Team Håltagarna AB
Skaragatan 75, 531 40 LIDKÖPING
Tel: 0510-54 76 66  Fax: 0510-54 76 67
thomas@haltagarna.com
www.haltagarna.com

TH Hålsystem AB
Hägerstens Allé 10, 129 37 HÄGERSTEN
Tel: 08-18 67 41  Fax: 08-16 67 41
tommy.hald@telia.com

Tornbergs Betongborrning AB
Herrängsvägen 15, 144 64 RÖNNINGE
Tel: 08-532 543 34  Fax: 08-532 543 34

TOTAL Diamanten AB
Sångleksgatan 4 C, 215 79 MALMÖ
Tel: 040-94 90 05  Fax: 040-94 90 12
totaldiamantenab@telia.com
www.totaldiamanten.dk

TP Betonghåltagning AB
Teijo Penttinen
Box 191, 746 24 BÅLSTA
Tel: 070-760 41 10  Fax: 0171-545 50
tpbetong@hotmail.com

Umeå Hålteknik AB
Uppförsbacken 1 M, 913 41 OBBOLA
Tel: 090-77 93 00  Fax: 090-70 15 44
umea.halteknik@telia.com
www.umeahalteknik.com

Uppsala Betonghål AB
Danmarksgatan 43, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-17 19 60  Fax: 018-10 33 60
gunnar@betonghal.se
www.betonghal.se

Västerås Diamantborrning AB
Larslundsvägen 5, 722 31 VÄSTERÅS
Tel: 021-249 79  Fax: 021-275 10
vdb.2@telia.com

Vätterstadens Betongborrning AB
Box 9087, 550 09 JÖNKÖPING
Tel: 036-14 75 10  Fax: 036-14 75 11

Växjö Diamantborrning AB
Bävervägen 10, 352 45 VÄXJÖ
Tel: 0470-449 35  Fax: 0470-249 35
staffansamuelsson@swipnet.se

Älvsjö Betonghåltagning AB
Runtunavägen 28, 125 40 ÄLVSJÖ
Tel: 08-647 37 19  Fax: 08-749 12 55

Öhlunds Borr & Såg
Sjöbodvägen 5, 952 50 KALIX-NYBORG
Tel: 0923-211 13  Fax: 0923-211 13
rickard.ohlund@home.se
www.borrochsag.se
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HiB’s medlemslista över leverantörer

Dimas AB
Box 2098, 550 02 JÖNKÖPING
Tel: 036-570 60 23 Fax: 036-570 60 10

Eurodima AB
Graf 16, 563 93 GRÄNNA
Tel: 036-524 98 Fax: 036-522 79

Hagby-Asahi AB
Box 4, 713 21 NORA
Tel: 0587-845 11 Fax: 0587-845 80

Hilti Svenska AB
Box 123, 232 22 ARLÖV
Tel: 040-53 93 00 Fax: 040-43 51 96

HRA Industriprodukter AB
Box 2053, 433 02 PARTILLE
Tel: 031-44 50 70 Fax: 031-44 26 70

Jack Midhage AB
Box 1070, 269 21 BÅSTAD
Tel: 0431-710 00 Fax: 0431-754 70

Jerneviken Maskin AB
Tagenevägen 1, 422 59 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 01 16 Fax: 031-52 90 50

Levanto Diamond Tools AB 
Backa Bergögatan 9, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 27 00 Fax: 031-52 27 80

Maskinfirma Bo Lamm AB
Norrbackagatan 15, 113 41 STOCKHOLM
Tel: 08-30 11 20 Fax: 08-30 11 35

Norddiamant AB
Yttre Ringvägen 21, 915 31 ROBERTSFORS
Tel: 0934-107 80 Fax: 0934-555 73

Pullman Scandinavian AB
Industrivägen 10, 777 91 SMEDJEBACKEN
Tel: 0240-66 09 60 Fax: 0240-66 30 60

SpeDat Konsult AB
Galoppvägen 8, 177 59 JÄRFÄLLA
Tel:08-580 330 40 Fax: 08-568 206 18

SP-Ortens Diamant AB
Terrängvägen 17, 129 48 HÄGERSTEN
Tel: 08-97 76 77 Fax: 08-88 07 47

Tyrolit Svenska AB
Box 533, 183 25 TÄBY
Tel: 08-544 715 00 Fax: 08-544 715 01

HiB’s styrelse

Ordförande, medlemsfrågor och rekrytering
Leif Sjögren, Hålgruppen i Helsingborg AB
Tel: 042-16 22 79 Fax 042-16 18 81
leif.sjogren@halgruppen.se

Mässor, möten och studieresor
Magnus Juthage, Specialhåltagning i GBG AB
Tel: 031-47 12 93 Ffax 031-47 12 02
info@specialhaltagning.nu

Kassör
Rikard Johansson, Rijo Håltagning AB
Tel: 0410-254 60 Fax 0410-256 05
info@rijo.se

Maskinfrågor
Mario Larsson, Arnessons Betongborrning AB
Tel: 0554-400 00 Fax 0554-400 47
staff@arnessons-betongborr.se

Vice ordförande, utbildning, hemsida samt IT
Tomas Fredriksson, SHC Håltagning AB
Tel: 011-12 39 30 Fax 011-10 31 78
tomas.fredriksson@shc-holemaking.se

Maskinfrågor
Richard Danielsson, D/M Håltagarna AB
Tel: 08-80 71 29 Fax 08-704 89 10
richard@dmhaltagarna.se

Utbildning
Trotte Mårdberg, Sollefteå Såg och Borrteknik
Tel: 0703-24 35 40
trotte.sbt@telia.com

Sekreterare
Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier
Tel: 08-698 58 73 Fax 08-698 59 01
lars.sandstrom@bygg.org

Medlemsliste Diamantentreprenörernes brancheforening

Alt Diamant A/S
Marielundsvej 32C, 2730 HERLEV
44 92 27 92

Beton-Tegl A/S
Hagensvej 64, 9540 STÖVRING
98 37 21 99

Carlo Lorentzen A/S
Frejasvej 23B, 3400 HILLERÖD
48 22 80 40

Diamantskaering & Boring
Fynshovedvej 604, 5390 MARTOFTE
65 34 22 29

Diavac ApS
Hörskaetten 20, 2630 TÅSTRUP
43 52 54 80

FA. DIamant Team
Postbox 46, 3550 SLANGERUP
47 38 23 17

FK Entreprise A/S
Box 8203, 9220 ÅLBORG Ö
98 15 28 99

Hansson & Knudsen A/S
Cikorievej 5, 5220 ODENSE SÖ
66 12 08 10

Hans Storm A/S
Ellehaven 9, 5690 TOMMERUP
63 76 61 00

Hoffman A/S
Edwin Rahrs Vej 88, 8220 BRABRAND
87 47 47 47

KAPS I/S
Holbeckvej 72, 4200 SLAGELSE
20 60 70 51

Midtsjaellands Diamantboring
Postbox 7, 4100 RINGSTED
57 67 33 60

MT  Höjgaard A/S, Bore-Skaere afdelning
Banemarksvej 42, 2605 BRÖNDBY
43 76 55 66

MT Höjgaard A/S, Bore-Skaere afdelning
Nibevej 20, 9200 ÅLBORG SV
98 18 06 06

Runge Service
Faergevej 76, 3600 FREDERIKSUND
47 31 43 65

Skanska Danmark A/S
Sivmosevaenget 4, 5260 ODENSE S
70 13 20 20

Skibby Entreprenörfirma A/S
Box 63, 4050 SKIBBY
47 52 70 12

TOTAL Diamanten ApS
Rugvaenget 33, 2630 TÅSTRUP
43 71 43 04

Trebor A/S
H.C. Örstedsvej 12, 7000 FREDERICIA
76 24 02 99

Vejle Pumpelage & Byggeteknik
Sjaellandsgade 67, 7100 VEJLE
75 72 03 11

Århus Diamantboring ApS
Marögelhöj 4, 8520 LYSTRUP
86 74 16 99

Leverandörer

Dimas Danmark A/S
Lundtoftegårdsvej 93A, 2800 Kgs. LYNGBY
45 26 47 50

Gora Diamantvaerktöj A/S
Park Allé 352, 2605 BRÖNDBY
43 63 02 99

John Danielsen A/S
Glentevej 33, 4600 KÖGE
56 65 50 40

Hagby Danmark ApS
Ringager 23, 2605 BRÖNDBY
36 75 00 51

Hilti Danmark A/S
Islevdalvej 220, 2610 RÖDOVRE
44 88 80 00

Poul Thoft Simonsen A/S
Kvaglundvej 82, 6705 ESBJERG Ö
76 14 55 55

Tyrolit A/S
Broenge 1-9, 2635 ISHÖJ
43 55 74 00
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Rapport från årsmötet
Ett 20-tal personer hade hörsammat 
kallelsen och anslutit till årsmötet som denna 
gång hölls i samband med Byggmässan i 
Göteborg. Mötet inleddes som brukligt 
med att mötesdeltagarna hälsades 
välkomna och den sedvanliga proceduren 
bl.a. med val av ordförande, sekreterare 
och justeringsmän gjordes. Därefter lästes 
tidigare årsmötesprotokollet upp. Mötets 
och tillika föreningens ordförande läste 
upp verksamhetsberättelsen och därefter 
tog föreningens sekreterare vid och läste 
upp resultat och balansräkning. Detta tätt 
följt av revisorernas berättelse och beslut 
om ansvarsfrihet kunde sedan årsmötet gå 
vidare.

En motion hade inkommit
En motion hade inkommit och det gällde 
föreningens medlemsavgift. Motionens 
förslag från Gunnar Landborg gick ut 
på att medlemmar i BI skall erlägga 1500 
kronor i årsavgift och medlemmar som 
saknar medlemskap i BI skall erlägga 1500 
kronor i årsavgift samt 500 kronor per 
anställd dock med minimiavgift om 3000 
kronor per år. Detta skulle då bättre avspegla 
kostnader och intäkter för den service 
som erbjuds medlemmarna i föreningen. 

Förslaget godtogs av årsmötet och samtidigt 
fastställdes det att avgiften för leverantörerna 
skulle kvarstå på 3000 kronor per år. Under 
årsmötet gjordes av val av ny styrelse och 
hur denna ser ut efter årsmötet kan ni se 
på annan plats i denna tidning. Det beslöts 

även att kommande halvårsmöte eventuellt 
skall hållas på Marbella. Tidpunkt för detta 
är planerat till 8-11 september, men mer 
uppgifter om detta kommer inom kort.
Patrik Sjögren

HiB-Info utkommer fyra gånger om året varav en utgivning är en 
medlemsmatrikel. Redaktionen försöker att få ihop en intressant 
blandning som skall passa båda leverantörer och håltagare. Därför 
kan innehållet växla mellan mässreportage, mötesreferat, produktin-
formation, företagsnyheter, arbetsplatsreportage m.m. För att vi skall 
kunna bibehålla denna ”mix” krävs det att föreningens medlemmar 
är aktiva och kommer med förslag på reportage. Det är även mycket 
välkomet med färdiga reportage och foto. Tveka därför inte att ta 
kontakt med vårt kansli om du har något ”matnyttigt” för HiB-Info.

HiB-Info utgives i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Lettland, Litauen, 
Estland samt övriga medlemsländer i IACDS. 1500 exemplar skickas 
ut till dessa länder och utöver detta delas tidningen även ut i samband 
med mässor. Som leverantör är därför HiB-Info en given annonskanal 
då man kommer i kontakt med samtliga håltagare i norden. Varför skall 
man skicka i väg en håltagningstidning till landsting, kommuner m.fl. när 
man vill nå håltagare? Därför skall du som är leverantör ta kontakt med 
vårt kansli för en diskussion om annonsering i kommande utgivningar.

HiB-Info har utkommit i mer än 15 år och är därför en av värl-
dens äldsta tidning som riktar sig till enbart håltagare. Att HiB-
Info är facktidningen för håltagare är numera en självklart. Du 
kommer i kontakt med vårt kansli genom att ringa 08-698 58 73 
och prata med Lars Sandström. Alternativt kan du faxa på tele-
fon 08-698 59 01 eller sända epost till lars.sandstrom@bygg.org. 
Patrik Sjögren

HiB-Info behöver din hjälp
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Under ett renoveringsarbete 
av två kvarter med lägenheter 
i staden Horgen in Schweiz 
behövde man såga bort 76 stycken 
balkongbalustrader.
Borttagningen av balustraderna gjordes 
för att sedan kunna utöka balkongerna 
djup. Förutom detta tvingades man dela 
36 balustrader på mitten för att minska 
vikten. 

Kraftig armering var inget problem
Eftersom utrymmet var begränsat och antalet 
snitt var omfattande valde den schweiziska 
håltagningsentreprenören Diamantbohr 
AG att använda den mobila och kompakta 
väggsågen Tyrolit Hydrostress EX. Trots 
mycket kraftig längsgående armering hade 
EX inget problem att forcera betongen 
snabbt och effektivt.

Multifunktionella komponenter
Håltagningsoperatören Francisco Matos 
var mycket nöjd med EX kapacitet och 
framförallt systemets kraftiga 
r ä l s s y s t e m 
och nya 
”klingvakten”, 
som Hydrostress 
kallas ”Blade Guard System”. 
-Den nya multifunktionella 
fjärrstyrningen har 
optimerats för sågen på 

Nya väggsågen från
Tyrolit, Hydrostress EX

Väggsågen ”in action” vid en av de 76 balkongerna.

76 balkongbalustrader sågades med väggsågen 
innan utbyggnadsarbetet av balkongerna kunde 
påbörjas. Utöver detta delades 38 balkonger 
pga. att de vägde för mycket.

ett smart sätt. Den är väldigt praktisk att 
arbeta. Detta i kombination 

med EX lätta och kompakta 
komponenter och design 

gjorde att vi kunde slutföra jobbet 
i enlighet med tidsplanen, snabbt och 

effektivt, säger en nöjd Francisco. 



HIB-INFO     09HIB-INFO     03

Patenterad dubbelspiral tar
bort damm från hålet 
snabbare än konven-
tionella borr.

Ny karbidspets. 
Självcentrerande. 

Aggressivare skärvinklar. 
25% mer volframkarbid. 

Borrar 25% snabbare.

Kromvanadinkärna. Extra härdning 
 ger ett starkare borr.

Finns i alla dimensioner 4 mm - 32 mm.

Nytt, extra kort borrhuvud gör att 
borrdammet går direkt in i spiralen för 
utmatning.

Jack Midhage AB 269 21  Båstad
Tel:  0431-71 000 info@midhage.se
Fax:0431-75 470 www.midhage.se

Speedhammer    -  Nyhet i vårt sortiment
TM 

Jack Midhage AB med sitt 
försäljningskontor i natursköna 
Båstad etablerades under 1984, 
men var då ett rent handelsföretag. 
1991 blev Peter Logan och Morgan 
Midhage delägare i företaget som 
grundades och ägdes av Jack 
Midhage. Under 1998 startade 
man ett nytt företag som tillkom 
som ett rent produktionsbolag av 
diamantverktyg.
Jack Midhage AB har sedan 80-talet haft 
ett nära samarbete med Ehwa Diamond 
Co i Sydkorea och har nu tillsammans med 
dem tagit fram en ny generation kapklingor 
avsedda för allmänt bruk, betong, armerad 
betong, granit etc, där målsättningen har 
varit att ytterligare öka skärhastighet och 
livslängd. Ehwa Diamond är  en av världens 
största tillverkare av torrkapklingor med 25 
personer anställda bara på forsknings- och 
utvecklingsavdelningen. ”Top of  Line” i det 
nya sortimentet har m a n 
en klinga som 
är tillverkad 
med helt ny, 
patentsökt 
teknik som 
M i d h a g e 
säljer under varumärket 
PrimeTech. Det är en klinga som har 
både extremt hög skärhastighet och lång 
livslängd som f  n finns i dimensionerna  
230, 300 och 350 mm och kommer att 
finnas även att finnas i större dimensioner. 
Den nya tekniken innebär att varje segment 
är uppdelat i flera delar, ett s k ”trippel 
segment” innehållande mycket hög 
diamantkvalitet. Det har dessutom bidragit 
till att PrimeTech har fått mer allround-
anpassade egenskaper än befintliga klingor. 

Midhage har utvecklat en ny
generation diamantkapklingor

Peter Logan på Jack Midhage AB berättar 
att det har varit ett både intressant och  
tidskrävande  utvecklingsarbete för att få 
fram de rätta egenskaperna.

Fantastiska kunskaper
och resurser
 -Vi har gjort en mängd  tester av våra egna 
och konkurrenters klingor.  Koreanerna har 
fantastiska kunskaper 
och resurser, men det 
är vi som måste göra 
testarbetet för att 
få fram de slutliga 
kvaliteterna som är 
bäst anpassade efter 
svenska förhållan-
dena. Det roliga är 
att man blir aldrig 
färdig utan det finns 
fortfarande möjlighe-
ter att vidareutveckla 
verktygen. Ett viktigt 
argument för den nya 
PrimeTech-klingan 
är att den, liksom 
flertalet av de andra 
klingorna i det nya 
sortimentet, är helt 
koboltfri.  -Men 
allra viktigast för 
användaren är skär-
förmågan, vilket  gör 
livet gladare både för 
den som ska kapa 
med klingan och 
ekonomiavdelningen 
som ska kapa arbets-
kostnaderna.   Att  
dessutom livsläng-
den är extremt lång 

gör inte saken sämre!
Morgan Midhage
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Mässkalender

Nordcon/Demotech, Jönköping
25-28 maj 2005
www.elmia.se/nordcon

Maskinexpo 2005, Stockholm
26-28 maj 2005
www.maskinexpo.se

RentEx 2005, Maastricht
22-24 november 2005
www.rentexshow.com

Batimat 2005, Paris
7-12 november 2005
www.batimat.com

Sidor att besöka på nätet

IACDS
Internationella håltagarorganisationen
www.iacds.org

CSDA
Amerikanska håltagarorganisationen
www.csda.org

Diamantentreprenørernes Brancheforening
Danska håltagarorganisationen
www.diamantboring-skaering.dk

Sveriges Byggindustrier
Organisation för Sveriges bygg & anläggare
www.bygg.org

Det første kursus I den kursusrække, 
som Diamantentreprenørernes 
Brancheforening har arbejdet på at 
få i gang, blev afholdt fra den 14. 
– 18. marts 2005, på AMU-Center 
Nordjylland I Ålborg. Kurset 
omhandler diamantboring og 
håndholdt skæring, dette kursus 
henvender sig til nye medarbejdere 
uden megen erfaring. Her skal 
kursisterne lære om segmenternes 
opbygning, opsætning af 
maskinerne på forskellig vis, 
vedligeholdelse, arbejdsmiljø og 
el-sikkerhed, tegningsforståelse 
og førstehjælp.
I det første kursus deltog 15 medarbejdere 
fra 11 forskellige firmaer fordelt over hele 
landet. Deltagerne som kom langvejs fra 
blev indlogeret på hotel i Ålborg. Det eneste 
de enkelte deltagere skulle medbringe var 
personlige værnemidler, der skulle bruges I 
forbindelse med undervisningen.

Der var flere gæstelærer der hjalp AMU- 
Center Nordjyllands Lærer Finn Reichstein 
med undervisningen. Finn arbejder til 
daglig på skolen I Ålborg, hvor han også 
underviser inden for andre betonkurser. 
På skolen uddannes betonmagere til 
elementfabrikkerne, så skolen laver de 
elementer vi har brug for til vore kurser.

Vi håber at deltagerne vil være med til, at få 
de næste hold fyldt op, ved at fortælle deres 
kollegaer deres erfaringer og på den måde 
være med til at bakke op om uddannelsen. 

Ny uddannelse i diamantboring

Det første kursus var en prøvekursus, hvor 
lærer og uddannelsesudvalget I foreningen 
kunne få nogle erfaringer. Den evaluering 
som kursisterne har afleveret, vil blive 
brugt til a forbedre de efterfølgende kurser 
som vi regner med at afholde. Derfor vil 
uddannelsesudvalget gerne takke deltagerne 

for de input som vi har fået, de vil blive 
brugt aktivt I planlægningen af  kurset som 
forventes at løbe af  stablen I november 2005.
Diamantent. Brancheforening

Det danska håltagningsföretaget har fått 
ny ägare sedan Jörn Arrild beslutat att sälja 
till Peter Gunst och Sören Lindström  An-

Ägarbyte på Total Diamanten
dersen (tidigare Tyrolit). Jörn kommer att 
arbeta kvar inom företag i ytterligare 4,5 år.
Patrik Sjögren
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Välkommen till Nordcon och Jönköping!

Snabbfakta om NordCon 
• 26–28 maj 2005. 
• Öppettider alla dagar kl.09.00-17.00.
• Elmia, Jönköping. 
• Inriktning: Bygg- och anläggningsmässa med både inom- och utomhusytor. Utställning, 
   provkörning och demonstrationer. En speciell demotech-avdelning för              
   demoleringsindustrin finns på mässan. 
• Arrangeras vartannat år. 
• Information: www.elmia.se/nordcon. 
• Arrangör: Elmia, Stockholmsmässan och MaskinLeverantörerna.

HiB kommer tillsammans med våra leverantörer att arrangera gratis bussar till Jönköping 
på lördagen.  Bussarna kommer att avgå från Stockholms C och Malmö C kl 07.00 
lördagen den 28 maj och från Göteborgs C avgår bussen 08.30. Bussarna lämnar 
Jönköping kl 15.00 samma dag.

Vill Ni följa med bussarna ring till HiB:s kansli per omgående!

26-28 maj 2005, Elmia.
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Det känns som att det duggar tätt 
med mässor runt om i världen 
och nu senast var det dags för 
Byggmaskiner 2005. Som tidigare 
hölls mässan på Svenska Mässan i 
Göteborg och man hade inför denna 
mässa satsat rejält på håltagarna. 
Mässan gick av stapeln 8-11 mars 
och var välbesökt. I samband 
med Byggmaskiner hölls även 
mässorna Scanbygg och Creative 
Construction.
En intressant nyhet i år var att man 
samlat samtliga utställare med anknytning 
till håltagning på ett och samma ställe, 
Concrete Cutting 
Street. De flesta 
aktörerna på 
marknaden fanns 
på plats och det 
var riktigt kul att 
se både stora och 
små leverantörer. 
Trots att det 
är tätt mellan 
mässorna nu för 
tiden så fanns det en hel del smått och gott 
att ta del av.

"Självgående" golvsåg
Mest intressant var en ”självgående” golvsåg 
från Dimas som kommer att finnas med 
två motorval (5,5/7,5 kW). Sågen med det 
mindre motorvalet väger 123 kg och kommer 
att kosta ca. 50.000 kronor. Finesserna var 
många och det är uppenbart att man har 
tänkt till lite extra när man tog fram denna 
golvsåg. Det finns en kabelhållare som gör 
att man slipper trassla in 16A-kabeln när 
man sågar. För att minska vattensprutet vid 
sågning har man satt fast ett fiffigt släpskydd 
vid sågskyddet som gör att man får ett 100 
% tätt skydd som hela tiden släpar mot 
golvet. Utöver detta är det centrumspolning 
av kylvattnet vilket gör att vattenmängden 
blir mindre än  ”vanliga” golvsågar. Utöver 
detta är det lätt att skifta klinga då klingan 
sätts fast med en snabbkoppling. Motorn 

har en automatiskt mjukstart och det finns 
inga lösa sladdar eller slangar.

Ny version av ringsågen
Partner släpper i maj en ny version av sin 
ringsåg, K3600 MK II. Chassit är förstärkt 
och klingan har dubbla spår. Detta skall 
göra att den slirar mindre! Den har även 
ett gummiskydd och en integrerad stödfot 
som gör maskiner ännu bekvämare och mer 
lättarbetad. Sågen väger 8,1 kg utan klinga 
och har ett sågdjup på 260 mm.

Ännu en "självgående" golvsåg
Tyrolit visade upp en självgående golvsåg 
som klarar upp till Ø1500 mm-klingor. Dock 
måste man byta sågskydd om man överstiger 
Ø1200 mm-klingor. Golvsågen ser ut som 
en ”liten kubik” och matar sig själv. Man 
ställer in klingans dimension och sedan 
sköter golvsågen 
resten då golvsågen 
driver på tre hjul. 
Om man skulle 
fastna med klingan 
som kan hända 
med ”vanliga” 
golvsågar så finns 
det en slirkoppling. 
För att spara på 
vattenåtgången 
har golvsågen 
centrumspolning. När golvsågen skall lastas 
ut och in kan den köras framåt via ett 12 
volts batteri. När golvsågen först släpptes 
på marknaden hade den endast tre remmar, 
men de ”nya” kommer att ha sex remmar. 
Enligt uppgift skall det gå att såga dubbelt 
snabbt och med ett lägre slitage. Ca.-pris för 
golvsågen är 150.000 kronor.

Slipbredd på 1000 mm
Hagby visade upp en ny modell inom sitt 
golvslipningsprogram och det var Floormate 
1000. Slipbredden är hela 1000 mm och trots 
detta är slipen mycket enkel att handhava. 
På ett nafs ”fälls” den ihop och kommer 
lätt igenom ett vanligt dörrhål. Ca.-pris för 

Årets första mässa
slipen är 126.000 kronor. Utöver den nya 
golvslipen fick vi bl.a. se den nya ”Jokern”. 
Totalvikten är numera endast 4,7 kg (typ 
som en bärbar dator) och är stor/liten som 
ett mjölkpaket. Numera styrs den via ”One-
Touch”-knappar och personligen tror jag att 
den numera är mogen för marknaden.

Komplett lyftsystem
Förhandsinformationen hade skvallrat om 
att Jerneviken skulle visa upp sitt balksystem 
och mycket riktigt så fick man också göra så. 
Hela balksystemet är tillverkat av aluminium 
vilket förstås innebär att det knappt väger 
något. Balksystemet är dessutom godkänt 
och klassat! Detta i kombination med en 
eltelfer (220 volt) på 40 kg som lyfter 1 ton 
gör att det numera kan gå som en dans när 
man skall lyft upp frisågade betongvalv.

Inbyggd högfrekvensenhet
Hilti visade upp sin nya 
högfrekvensborrmaskin (DD500) 
och finessen med denna är att själva 
högfrekvensenheten är inbyggd i 
borrmaskinen. Trots detta väger den 
inte mer än 16,6 kg! DD500 har alltså en 
stark högfrekvensmotor med elektronisk 
varvtalskontroll. Ca.-pris för DD500 är 
29.000 kronor. En annan trevlig nyhet i 
Hiltis monter var TS20-E. Det är således 
arvtagaren till TS5-E! Storleksmässigt sett 
och utseendemässigt var den nästintill 
identisk med sin föregångare, men 
framförallt har den en förstärkt sågarm. 
Nytt är också att man förbättrat sågrälsen. 
Motoreffekten är utökad till 15 kW och 
enligt uppgift skall man kunna såga 
med klingor upp till Ø1200 mm. Tyvärr 
fanns det ingen prisuppgift att tillgå.
Text och foto: Patrik Sjögren
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”Mässan i bilder”



14     HIB-INFO

CBS Bygg och Anläggningsservice 
AB i Göteborg utförde tidigt i 
våras en avancerad rivning åt 
Peab Anläggning. Det gällde 
Folkungabroarna vid Nya Ullevi 
och arbetets omfattning kan bäst 
beskrivas genom att berätta att 
varje bro vägde 180 ton vardera 
och skulle rivas samt bortforslas 
inom fyra veckor. Broarna byggdes 
1946 och redan på den tiden kunde 
man prefabricera bärbalkar. Gamla 
E6:an gick över broarna och 
var väldimensionerade för den 
genomfartstrafik som beräknades.
Under broarna går en av Göteborgs kända 
kanaler som trafikeras av Paddanbåtarna 
under sommarmånaderna. Kravet från 
beställaren på entreprenören var att ingen 
betong överhuvudtaget fick ramla ner i 
kanalen och inget slamvatten från borr- och 
sågarbetena fick rinna ner i kanalen. Därför 
använde CBS en pråm med måtten 10 x10 
meter täckta med presenningar för att fånga 
upp slamvattnet som därefter sögs upp med 
vattensug berättar Kåge årsgammal med 
bron och både kalkylator och arbetsledare 
på CBS.

Tyngsta lyftet var på 16,5 ton 
Mobilkranen som användes var en 100-
tonnare som kostade 1700 kronor i timmen, 
så Kåge hade förberett jobbet minutiöst. Alla 
lyfthål borrades färdigt innan mobilkranen 
kom på plats, givetvis för att förebygga 
väntetider för kranen. Alla bärbalkar var 12 
meter långa och lyftes bort i full-längd och 
bilades av i två sex meters längder med en 
Brokk 110 och därefter lite gasskärning för 
att bränna av armeringen, innan de lastades 
på lastbil.

Den ena bron hade rostat fast
De flesta broar har bärlager i ändarna så att 
de kan röra sig. Denna bro hade tre rullar 
som bärlager i ena ändan för att kunna röra 
sig och den andra änden vilande på tre fasta 
bärlager som var V-formade upplag som 

Ullevi utomhusarena skymtar i bakgrunden.

Rivning på första parkett

Pråm täckt med presenningar.

Kåge arbetsledare på CBS.

Armeringsjärnstrådar.

Gamla brofästet, bron demonterad.

ett vinkeljärn. Här hade anläggningsytorna 
rostat ihop så hårt att det behövdes sju 
ton i extra lyftkraft för att frigöra sista 
tvärbalken.

Betongens tryckhållfasthet
Förr i tiden mättes tryckhållfastheten i 
betong i newton/kvadratcentimeter som 

K400 istället för idag som vi mäter i 
kilonewton/kvadratcentimeter som K40.

Konstruktionen var 60 år gammal
Kvalitén på betongen var av högsta 
klass, absolut porfri och liten ballast som 
uppskattningsvis klarar en tryckhållfasthet 
på K50. Armeringen i de prefabricerade 
balkarna bestod av 308 förspända 
armeringsjärn-trådar diameter 2 mm för 
tryck-belastning samt kompletterande 
armering för sidostabilitet.
Text och foto: Owe Persson
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Ellära - säkerhet
Vad varje håltagare bör veta!
Som håltagare har man 
mycket att tänka på och inom 
kunskapsområdet ligger allt från 
hydraulik till elektronik. Att man 
bör vara försiktig när det gäller 
elektronik är ju egentligen självklart, 
men i en pressad tillvaro kan enkla 
misstag vara ödesdigra.
Därför har vi tagit Åke Sperens på 
Spedat (Joker) till hjälp och vi publi-
cerar därför stolt en kort introduktion 
om ellära. Eller som Åke själv valt att 
kalla det: vad varje håltagare bör veta!

Energi
För att ett arbete ska kunna utföras 
måste energi tillföras. Vi kan alltså 
påstå att energi är arbete. För att 
kunna utföra ett elektriskt arbete måste 
elektrisk energi (elektricitet) tillföras. 

Effekt
Effekt är ett uttryck för hur snabbt energi 
omvandlas till arbete. Effekt kan därför 
sägas vara ett mått på arbetsförmåga 
(Watt). Elektriska belastningar som t.ex. 
en borrmotor har en viss arbetsförmåga 
angiven i effekt, t.ex. 2,5 kWatt Hur räknar 
vi på effekt? Det är alltid strömmen × 
spänningen som ger effekten = P. Men 
när vi räknar på 3-fas så kommer även 
”3 in, så formeln blir P = U * I * ”3.

Risker med elström
Elström är farligt om olyckan är framme 
och kroppen blir en del av ledaren. Risken 
för olyckor är därför mycket liten om man 
ansluter utomhussladdar i skyddsjordade 
uttag tillsammans med en jordfelsbrytare.

Personfara
Elektrisk ström kan ge allt från knappt 
märkbara kittlingar och muskelkramper, 
till oregelbunden hjärtverksamhet. I värsta 
fall uppstår hjärtkammarflimmer som är 
direkt dödande. Hur stor skadan blir (vid 
nätfrekvens 50 Hz) beror på tre saker: 
strömstyrkan, hur lång tid strömmen 
flyter genom kroppen samt vilken väg 
strömmen går genom kroppen. Strömmen 
begränsas av kroppens eget motstånd, som 
kan variera mellan 600 och 10 000 Ohm 
vid lågspänning. Om huden är fuktig och 
kontaktytan stor blir övergångsmotståndet 
till kroppen litet, och strömmen därmed 
stor. Farligt blir det om du på samma sätt 
som en elapparat ingår i en strömkrets och 

får ström genom kroppen. Skillnaden mellan 
dig och t.ex. en glödlampa, är att du tål ström 
betydligt sämre. Redan efter en halv sekund 
kan en ström på 30 mA vara livshotande. 
En jordfelsbrytare för personskydd ska 
därför ha en märkutlösningsström på 
högst 30 mA, och krav på att då lösa 
ut inom 0,2 sekunder. Vid 300 mA ska 
strömmen brytas inom 0,03 sekunder.

Läckströmmar
Läckströmmar finns i alla el-anläggningar. 
De förekommer i alla skyddsjordade 
elapparater men problemen uppstår i 
första hand med effektkrävande apparater 
som t ex  borrmotorer i samband med 
att de slits och smutsas ned (borrkax, 
kolborstdamm, klämda och skavda kablar 
m m). Det är i princip ingen skillnad på 
en stor borrmaskin med stor effekt eller 
batteriladdaren till mobilen, de är båda 
farliga om de är trasiga. Utan det är att 
i vår bransch är marginalen större innan 
säkringen går sönder och att de används i 
en aggressiv miljö, såsom att det rinner lätt in 
vatten i motorhuset, när man borrar uppåt.

Jordfelsbrytare
Jorfelsbrytaren har till uppgift att upptäcka 
krypströmmar i tid innan olyckan är framme, 
och du som användare får dig en stöt. Ofta 
känner man i maskin att det ”durrar” lite 
när man tar i maskin, men redan det är 
livsfarligt för tar man hårt nog så det blir 
bra kontakt är man glad åt ett starkt hjärta. 
Felströmmar i form av krypströmmar som 
flyter mot jord, via t ex fuktiga chassin, 
kan medföra brandfara eller medverka till 
nedbrytning av isolationsmaterial. Som 
grund för jordfelsbrytartekniken gäller 
att summan av inkommande strömmar är 
lika med summan av utgående strömmar. 
I en jordfelsbrytare mäts dessa strömmar 
och jämförs med varandra. Är summan 
av strömmarna inte lika stor, d v s om 
en felström har uppstått, kopplas, via en 
utlösare, den defekta delen bort. Detta sker 
snabbt och redan vid små felströmmar, innan 
människan vid maskinen kommer till skada.

Skydd mot överströmmar
Säkringen är ett vanligt skydd mot för 
höga strömmar i en anläggning, men det 
är skillnad på begreppet märkström för 
belastning och märkström för säkringar. 
För belastningar gäller att märkströmmen 
är den största ström som belastningen tål. 

Den skall normalt inte utsättas för större 
ström än sin märkström. För säkringar 
är det annorlunda. En säkring  med 10 A 
märkström tål enligt provbestämmelserna 
15 A i högst en timme utan att lösa ut. Men 
enligt starkströmsföreskrifterna är det inte 
tillåtet att belasta en säkring högre än med 
dess märkström. Vi vet att en 10 A-säkring 
egentligen tål 15 A i en timme, och löser 
för 19 A inom högst en timme, men vi ska 
se till att strömmen inte blir högre än 10 A. 
Säkringens snabbhet är av stor betydelse. 
Huvudgrupperna är snabba och tröga 
säkringar. Motorer är en typ av belastning 
som alltid försöker uträtta det arbete man 
fodrar av dem. Om en motor på 1 kW av 
någon anledning belastas med 1,5 kW så 
försöker motorn åstadkomma den effekten 
trots att den egentligen är för klen. Den tar 
då mer ström än lindningarna tål och blir 
varm med risk för att lindningarna förstörs.

Första hjälpen
Detta gäller förstås bara lågspänning 230 
Volt. Om det handlar om högspänning så 
är det livsfarligt att vidröra, då ringer du 
bara SOS. Bryt strömmen omedelbart om 
detta är möjligt. Om det inte går att bryta 
strömmen, frigör den skadade från kontakt 
med det spänningsförande objektet. Använd 
torra icke ledande material, t ex klädesplagg, 
rep, en bräda ett plast eller gummiföremål. 
Tänk också på underlaget, försök att inte bli 
blöt och stå inte direkt på det våta golvet. 
Undersök om den skadade är medvetslös. 
Tala till den skadade, ruska varsamt. Om 
den skadade inte vaknar är det ett tecken 
på medvetslöshet. Böj dig över den skadade 
och se/lyssna/känn efter andningen. 
Skapa en fri luftväg. Genom att lägga den 
medvetslöse i det som kallas framstupa 
sidoläge kan öppna luftvägar bibehållas och 
uppkastningar, slem eller blod i mun och 
svalg rinna ut och underlätta andningen. Om 
den skadade är medvetslös och inte andas: 
Starta inblåsningen utan att förlora tid på att 
flytta den skadade. Varje dröjsmål kan vara 
ödesdigert. Behåll fria luftvägar. Försök att ta 
tillfälle att gå en kurs i Första hjälpen, där går 
man igenom åtgärder vid olycksfall genom 
elektrisk ström och hjärt- lungräddning.

Kapslingsklasser
En elapparats förmåga att motstå bl.a. 
damm och vatten kallas kapslingsklass, 
varvid bokstäverna IP tillsammans med 
två siffror används. IP 54, dammsäker, 
striltätt utförande är den normala 
kapslingsklassen för alla mindre motorer.

Nollspänningsutlösare
Spolens ena ände alltid ansluten till 
nollan och manövern till någon fas. 
Golvsågen är ett bra exempel där en sådan 
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Ring Lars Sandström
08-698 58 00

säkerhet finns. Om motorn obehörigt 
blir spänningssatt (någon råkade sätta i 
sladden), händer inget förrän spolen blir 
spänningssatt och därmed drar kontaktorn.

Maskinsäkerhetsanalys
En risk- och säkerhetsanalys av arbetsplatsen 
bör göras på alla arbetsstationer och 
maskiner. Kan du lita på maskinens 
funktioner? Är du säker på att maskinen inte 
plötsligt kan starta när du till exempel ska 
rätta till en detalj. Risk- och säkerhetsanalys 
kan användas för att förebygga olyckor 
och som en del i internkontrollen av 
arbetsmiljön. Det kan även vara ett bra 
komplement till produkt-utveckling.

Trefasmotorer
3-fas asynkronmotorer återfinns i väldigt 
många olika branscher och är i dag den 
vanligaste motortypen, vi hittar den på 
golvslipen, golvsågen, 3-fasborrmotorn, 
hydraulpumpen m m. Dagens styrningar till 
dessa motorer har generellt sett många brister 
angående säkerhet, energiförbrukning och 
användarvänlighet Y/D-start var tidigare 
den vanligast förekommande startmetoden 
för att minimera ström- och momenttoppar 
vid inkoppling av asynkronmotorer. Det är 
inte ovanligt med startströmmar på 5–10 
gånger motorns märkström. Nackdelen med 
Y/D-start är att om inte motorn når minst 
90 % av märkvarv i Y-läge innan vi kopplar 
om till D-läge kan vi få en ny strömstöt 
lika stor som vid direktstart. Det betyder i 
praktiken att vi endast bör använda Y/D-
start för obelastade starter. En trefasmotor 
kan med hjälp av en kondensator anslutas 
till ett enfasnät. Motorns rotationsriktning 
kan ändras genom att kondensatorn flyttas 
till nästa fas. Kopplingssättet används endast 
vid små effekter. För att reglera större 
motorer används ofta en frekvens-styrning.

Vad är då en frekvensstyrning
Frekvensomriktare används för 
varvtalsstyrning av en rad olika 
elmotordrifter inom såväl fastigheter som 
industrianläggningar. Varvtalsstyrning 
är ett effektivt och energibesparande 
sätt att reglera en 3-fasmotor. Om vi 
minskar varvtalet på en vanlig fläkt från 
fullt varv till halva varvtalet kommer 
effektförbrukningen att sjunka till en 
åttondel av effektförbrukningen vid fullvarv.  
Nyttan med en intelligent motorstyrning 
är avsevärt förbättrad användarsäkerhet 
och samtidigt nya funktioner såsom 
mjukstart och steglöst varvtal.
Åke Sperens
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Som representanter för HiB, har 
jag tillsammans med Jan Lemos 
och Gunnar Landborg deltagit i 
IACDS årlig möte som i år hölls i 
Zurich (17- 21 april). Mötet hade 
samlat delegater från Sverige, 
England, Tyskland, Österrike, 
Schweiz, Japan, och USA, tyvärr 
deltog inte Italien(som vanligt) 
och Australien. De är dessa länder 
som är medlemmar i IACDS, än så 
länge.
Mötet inleddes med en ”mingelafton” på 
söndag kväll för att få folk skulle få lära 
känna varandra som inte blev allt för lång då 
de flesta hade rest ganska långt. Måndagen 
var vikt för de nio medlemsländernas 
möte och dess delegater. Det hade även 
kommit representanter från Ryssland, 
Tjeckoslovakien, Polen och Holland som 
var här för att lyssna och se om Föreningen 
var något även för dem.Naturligtvis 
var även sponsormedlemmar från 
leverantörsledet, som Hilti Tyrolit, Braun 
m.fl. representerade.
 
Ny president valdes
Mötet öppnade av IACDS,s President 
Donat Fritsch (Schweiz), som hade en 
kort anförande och fördrog dagordningen. 
Han meddelade även att han efter sex år 
som President, borde någon annan ta 
över Presidentskapet. Detta resulterade 
under en senare punkt på dagordningen 

att Pat O´Brien (USA) efter omröstning 
blev vald på två år, och att Jan Lemos 
(Sverige) vicepresident, som för tillfället 
avböjde att bli President med anledning av 
sin arbetssituation. Jan Lemos tackade för 
förtroendet och medgav att han vid nästa 
tillfälle är villig att ikläda sig presidentskapet. 
Det tycker vi naturligtvis från svensk sida är 
hedrande. Jag förstår även att Janne har lagt 
en del av sin tid på arbetet med IACDS, som 
vi ska vara tacksamma för

Tuffast i Tyskland
Mötet innehöll även rapporter från de olika 
länderna, med tanke på sysselsättning, 
ekonomi, utbildning och det var väl till 
största delen positiva signaler. Tuffast idag 
verkar det vara i Tyskland där det går tungt. 
Ryssland, Polen verkar komma mer och mer, 
då speciellt Ryssland ett land med väldiga 
resurser. Mr Yury Mokin, VD för Olvek, ett 
företag från St.Peterburg som sysselsätter 
ca 150 man ! Mr Kosolapov Andrey, VD 
CKOA, Moskva  där jättestora,och med en 
modern maskinutrustning.

Ekonomin visar ett överskott
Ekonomin i föreningen visar för första 
gången lite plus och de största utgifterna har 
varit de broschyrer som tagits fram, arbetet 
med toleranser samt de årliga mötena. 
Arbetet med toleranser fortgår dock lite 
till då man vill försöka förtydliga och 
förenkla vissa punkter. Ett standardiserat 

Rapport från IACDS
system för att märka klingor och borr 
diskuterades och ska försöka genomföras, 
här kommer naturligtvis även vi att få 
komma med synpunkter. De nya reglerna 
gällande vibrationer kommer att påverka oss 
en hel del även om det idag känns som det 
finns en hel del osäkerhet om var-när - hur 
man ska mäta. Långt in på eftermiddagen 
avslutades mötet.

Stadsrundtur i Soloturn
Påföljande dag hade vi en kort stadsrundtur 
i Soloturn, en medeltida stad ca 1 tim 
bussresa från Zurich - jättefin även om 
vädret kunde ha varit lite trevligare mot oss. 
Lunch tillsammans med det” Schweiziska 
HiB”, därefter besök på en skola för 
håltagarutbildning som drevs i deras regi 
och sponsrad av leverantörer.

Skapar nya kontakter
Många av Er som ibland undrar vad vi 
pysslar med i HiB och i den internationella 
föreningen så tycker jag personligen att det 
skapar kontakter, man får nya idéer (inte 
minst på kvällen över en öl) upptäcker 
att de problem som man själv går och 
funderar över även andra har. Ett utbyte 
av erfarenheter både inom Sverige och 
internationellt utvecklar oss alla. Så ett 
större engagemang från alla medlemmar 
för att stärka vår bransch och föra den 
framåt ytterligare.
Rickard Danielsson

Vilka har den bästa högfrekvensteknologin?
Efter att ha läst Marie Peils arti-
kel från Tractive vill jag påstå att 
Tractive satsat på gammal och 
beprövad teknik som funnits i 
mer än 40 år. En av kollegorna i 
branschen, Dr Bender, försöker att 
skapa något nytt. Få ner vikterna 
på motorerna och de har visat 
vägen hur man kan gå tillväga.
Tvärsäkert går det inte att konstruera en 
400 Hz handsåg som kunder vill arbeta 
med. Att satsa på ny teknik fodrar kun-
skap, resurser och entreprenörsanda för att 
kunna göra någonting bättre än vad som 
redan finns, det är vad Dr Bender gjort. 
För att försöka jämföra teknikerna har Dr 
Bender gjort en enkel jämförelse mellan 
frekvenssystemen för att förklara teknikerna.

1000 Hz fördelar lasten bättre
I beskrivningen framgår att tekniken med 
1000 Hz fördelar lasten bättre över hela sys-

temet än den med 400 Hz. Eftersom rotorn 
med 1000 Hz har en mindre rörlig massa kan 
den dimensioneras med mindre spårkullager 
som påverkar kullagrens livslängd positivt. 
Livslängden för båda systemen är i stort sett 
identisk. Tekniken med 1000 Hz innebär en 
mindre och lättarekonstruktion, som med-
för ett enklare handhavande av utrustningen. 
Dessutom arbetar denna motor mera dyna-
miskt med kortare start och stopptider. Ni 
som vill ta del av den kompletta beskriv-
ningen eller har frågor om högfrekvenstek-
nik kan kontakta Owe Persson. på telefon 
031-52 01 16 eller epost owe@jerneviken.se.
Owe Persson

Ny president i CSDA
För första gången sedan CSDA 
grundades valde man en dam 
som president i föreningen. CSDA 
är USA's motsvarighet till HiB!
Susan Hollingsworth har varit medlem 
i CSDA sedan 1976 och valdes till pre-
sident i CSDA i samband med årsmötet 
i februari.  Till vardags äger hon ett 
håltagningsföretag i Houston. Sedan tidi-
gare har hon varit vice president och sty-
relsemedlem i CSDA's säkerhetskommitté.

Tom Stowell valdes till vice president 
och Doug Walker valdes till sekrete-
rare i CSDA. CSDA har just nu 501 
medlemmar och det inkluderar både 
leverantörer och håltagningsföretag.
Patrik Sjögren



HIB-INFO     19

Nya inköpsavtal för 
BI-medlemmar
Det finns avsevärda pengar att 
spara genom att använda sig av de 
förmånliga ramavtal BI förhandlat 
fram för medlemsföretagen. Bland 
de senaste i raden kan vi nämna...
•   Nautilus för träning och annan 
friskvård 
•   Dokumera som tillhandahåller en 
rad bra och ofta nödvändiga mallar för 
företaget
•   Best Western Hotels som ger 
rabatt på övernattningar
•   SMHI med byggprognoser via Internet

Övriga ramavtal omfattar exempelvis bilar, 
bensin/diesel och mobilabonnemang. När 
det gäller mobilabonnemang ska man se 
upp med vissa där man erbjuds mycket 
låga samtalspriser men inget sägs om andra 
kringkostnader eller täckningsgrad. Inom 
kort planerar vi att kunna erbjuda alla 
medlemsföretag en kostnadsfri analys av 
ert samlade behov av telefoni och på så vis 
få fram de mest ekonomiska villkoren. En 
annan sak som ligger i ”pipeline” är frågan 

om en typ av Rehab-försäkring för alla 
branschens anställda – en försäkring som 
ska trygga snabb återgång från sjukdom 
utan att det kostar företaget stora pengar.
Källa: Sveriges Byggindustrier

Nya krav på ställ-
ningsutbildning
Senast den 1 juli 2006 ska alla som 
uppför, river eller väsentligt föränd-
rar byggnadsställning ha fått viss 
utbildning/information (enl AFS 
2004:4). Utbildningens omfattning 
är beroende av ställningens höjd.
För närvarande pågår förhandlingar med 
Byggnads och SEKO om utbildningens 
upplägg och utformning. BI:s intentioner är 
att denna utbildning ska kunna genomföras 
med en dags lärarledd undervisning samt 
krav på deltagarnas förkunskaper. Dessa 
förkunskaper ska kunna ha erhållits på olika 
sätt, exempelvis genom självstudier.
•   Alla yrkesarbetare som i sitt arbete 
kommer att uppföra/förändra/riva ställning 
med en arbetshöjd på 2-9 meter omfattas av 
kravet på allmän utbildning. 
•   För arbetshöjd över 9 meter krävs särskild 

utbildning om 80 timmar. 
•   För arbetshöjd på max 2 meter gäller 

särskild information omfattande 2-4 
timmar.

BI kommer så snart förhandlingarna är 
klara att erbjuda allmän utbildning både för 
handledare och yrkesarbetare.
Källa: Sveriges Byggindustrier

Bra att veta...
Ibland inträffar det att segmentet på 
sågklingan slits för snabbt på sidorna. Om 
man förutsätter att man valt rätt hårdhet på 
segmentet finns det en del tänkbara orsaker 
till problemet.
1) Är vattenflödet tillräckligt?
2) Finns det avvikelser i likriktningen?
3) Kontrollera flänsens diameter!
4) Kontrollera axelns radialspel!
5) Kontrollera flänsen!
6) Kontrollera att axeln är i rät vinkel!
Patrik Sjögren 
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Nu är den här, den kostnadsfria 
kostboken som ska ge elever på 
gymnasieskolans byggprogram 
och verksamma byggarbetare ny 
inspiration och kunskap om hur 
mat påverkar kroppen. Det gäller att 
ha energi och ork både till arbetet 
och fritiden! Materialet är framtaget 
av BI:s projekt Aktiv Byggare 
i samarbete med Lantmännen-
företaget Cerealia. Idéer från 
idrotten ska få byggare att må bra 
och förebygga arbetsskador. 
Många delar ska stämma för att människan 
ska må bra. I byggbranschen handlar det 
om att arbeta med kroppen på 
rätt sätt och använda 
de ergonomiska 
hjälpmedel som finns 
på arbetsplatserna. 
Om byggarbetarna 
sedan vet vilken 
träning som är bra 
och äter på ett sunt 
och regelbundet 
sätt så läggs en bra 
grund till ett hälsosammare liv.

Kunskaper från idrottsvärlden
Inom idrottsvärlden har det länge funnits 
en medvetenhet om kostens betydelse 
för prestationsförmågan. Uppladdningen 
– bygg är en vidareutveckling av Cerealias 
framgångsrika projekt Uppladdningen som 
bygger på kunskaper och erfarenheter från 
idrottsvärlden. Inom projektet har Cerealia 
arbetat aktivt med forskning och rådgivning 
till elitidrottare och andra aktiva i ca 20 år. 
Det är dock kunskap som inte bara är till 
nytta för idrottseliten. Alla kan använda sig 
av den kunskapen. 

Kost- och träningstips
I den nya kostboken för byggare finns 
matnyttiga fakta, intressanta intervjuer, 
praktiska förslag och recept på goda och 
lättlagade maträtter som passar utmärkt 
i matlådan. Uppladdningen – bygg 
innehåller dessutom många bra tips om 
bland annat morgonuppvärmning och 
bra träning för byggare. Mycket handlar 
om att äta rätt. Många äter bra redan idag, 
men matintagen måste också fördelas rätt 
under dagen. Bo Sandström, träarbetare och 
arbetsledare på Skanska, märker en oroande 
generationsskillnad i matvanorna. – Om 
jag ska generalisera är de äldre gubbarna 

Uppladdningen - bygg
Den nya kostboken för byggare!

vana vid husmanskost och äter grönsaker 
och frukt. Även om de yngre har med sig 
matlåda kompletterar de ofta med läsk och 
godis, säger Bo Sandström. 

Fördela måltiderna rätt
Det spelar ingen större roll när på dagen 
man äter sin varma lunchlåda, huvudsaken 
är regelbundna måltider, jämnt fördelade 
under dagen. Detta gör att vitaminer och 
mineralämnen tas om hand på bästa sätt. 
Förutom de större målen ska det fyllas på 
med mellanmål och vätska, vilket är extra 
viktigt för koncentrationen och säkerheten 
på arbetsplatsen. Det gäller också att tänka 

på hur aktiv man är under dygnet. Det är 
skillnad på en kranförare som är relativt 

stillasittande och en murare som rör sig 
ständigt, dessa olika kategorier bör fördela 
maten olika. Mer grönsaker för den ena och 
mer kolhydrater i form av ris/potatis/pasta 
för den andra. 

Aktiv Byggare förmedlar kunskap
Initiativet till kostmaterialet kommer från 
Aktiv Byggare som är byggbranschens 
friskvårdsprojekt. Under tre år samverkar 
idrottslärare, bygglärare och byggbranschen. 
Aktiv Byggare handlar om att förmedla 
kunskap om kroppen i arbetsmomentet, 
träning, tester, morgonuppvärmning och 
kost. Målet är att byggnadsarbetare ska 

må bra och att de kan förebygga 
arbetsskador under sitt yrkesliv. 
Tidigare har Aktiv Byggare tagit fram 
morgonuppvärmningsprogram som är 
speciellt anpassade för målgruppen. 
Flera spännande material är på gång. 
Intresset är stort, och nu hoppas vi 
att man också tar till sig kostråden i 
Uppladdningen – bygg. Det är redan 
stor rusch efter materialet! Om du 

också vill ha ett exemplar och/eller dela 
ut till dina arbetskamrater så finns det att 
beställa på www.bygg.org, Publikationer.
Pernilla Törnros

Arbetsmiljöpriset
Som vi tidigare berättat om i reportaget 
om mässan Byggmaskiner var vi mycket 
imponerade av ”årets” nyhet i Jernevikens 
monter. Därför var det föga överraskande 
att det skulle bli någon typ av pris för 
detta i tävlingen ”Arbetsmiljöpriset”. I 
samband med årets upplaga av mässan 
Byggmaskiner erhöll Göteborgsföretaget 
Jerneviken Maskin ett hederspris i årets 
tävling ”Arbetsmiljöpriset”. Jerneviken fick 
detta hederspris för sitt arbete med att ta 
fram ett lyftblocksystem av lättviktsformat. 
Det kan även nämnas att förutom heders-
priset blev det även ett delat andra pris.

Redaktionen lyfter på kepsen och säger 
grattis till alla anställda på Jerneviken. Vi 
hoppas att ni fortsätter ert arbete i att ta 
fram hjälpmedel vilka underlättar håltagar-
nas vardag.
Patrik Sjögren
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PROGRAM
Fredag 18 november
Ankomst till Cape Town International Airport på morgonen. Stadsrundtur inkl lunch på Taffelberget. 

Lördag 19 november
Heldagstur söderut längs Kaphalvön, med stopp på bl a Godahoppsudden, Cape Point och Boulder’s Beach 
med den berömda pingvinkolonin. 

Söndag 20 november
Besök på förmiddagen i Townships (kåkstäderna) med lokal guide som berättar och visar hur man lever där 
och om de stora kulturella skillnaderna i landet. Eftermiddag/kväll på egen hand. 

Måndag 21 november samt Tisdag 22 november
Hela dagen fri för egna aktiviteter och måltider på egen hand. 

Onsdag 23 november
Utcheckning från Park Inn. Vi tar bussen till den lilla staden Franschhoek som ligger enligt många i världens 
vackraste vindal!

Torsdag 24 november
Hela dagen fri för egna aktiviteter i Franschhoek. Måltider på egen hand. 

Fredag 25 november
Flyg Kapstaden- Johannesburg därifrån buss till Entabeni Game Reserve (ca 3 tim), ett naturskönt 
vildmarksområde som bl.a har ”The Big Five” och dessutom är det malariafritt, malariaprofylax är inte trevligt!  
Incheckning på Wildside Camp, boende i ”lyxtält” med dusch och toalett. Gamedrive (safari i öppna 4x4 
Landrovers) i skymningen, därefter middag på lodgen.

Lördag 26 november
Gamedrive i gryningen, därefter frukost på lodgen. Gamedrive i skymningen, därefter middag på lodgen.

Söndag 27 november
Gamedrive i gryningen, därefter frukost på lodgen Utcheckning från Wildside Camp. Avkoppling och lunch 
innan avresa mot Johannesburg. Transfer till "airporten" (ca 3 tim), därefter återresa till Sverige på kvällen.

Följ med håltagarna söderut!
Följ med HiB till Sydafrika. Nedanstående program förutom FLYG och HOTELL är inte 
”spikat” det kommer att kompletteras med studiebesök, byggarbetsplatser, leverantörer 
mm. Vi har reserverat 30 platser och vi sänder en intresseanmälan redan nu så vi vet 
om det är lönt att gå vidare eller om vi skall lägga ned projektet. Vore därför tacksam 
om Du gör din intresseanmälan per omgående.

25.000:-/p.p
Enkelrumstillägg: 5.000:-

FLYG
17 november   
kl.16.00-17.40  Stockholm – London  med SAS
kl.20.15-09.50  London – Cape Town med South African

25 november
kl.09.40-11.40  Cape Town – Johannesburg med South 
African

27 november
kl.22.10-07.20  Johannesburg – London med South African

28 november
kl.10.40-14.05  London – Stockholm med SAS

Flyg enligt specifikation, 9 nätters boende i delat dubbelrum, 
frukost på hotellen, helpension på safarilodgen, samtliga 
transporter i programmet i luftkonditionerad ”Luxury Coach”, 
avgifter till bagagebärare, program enligt nedan och Game Drives 
i programmet.

OBS!

Anmälan per omgående till kansliet...
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Som nyvalgt formand for foreningen, vil 
jeg gerne takke for den opbakning som 
bestyrelsen fik på generalforsamlingen 
den 4. marts 2005 på Vinhuset i Næstved. 
Der var et godt fremmøde af  foreningens 
medlemmer og der blev fremlagt flere gode 
forslag til debat ved generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen fremlagde et forslag om, at 
foreningen skulle have en forretningsfører, 
til at varetage det daglige arbejde. Det vil 
være gavnligt, at den person som tegner 
foreningen over for medlemmerne, ikke selv 
er part i en virksomhed.  Der har tidligere 
været megen kritik, når formand eller 
andre fra bestyrelsen stod frem i medierne 
for foreningen. De emner der har været 
fremført, har ikke altid været behandlet lige 
professionelt. Dette kan skyldes at arbejdet 
for foreningen er blevet gjort frivilligt. 
Personer der har fremført tingene, har gjort 
et stort stykke frivilligt arbejde og har løst 
opgaverne bedst muligt.

Med ”ansættelsen” af  en forretningsfører 
skulle der gerne rådes bod på disse 

Nyt fra Formanden
problemer. Jeg mener det er vigtigt at 
foreningen optræder seriøst over for 
medlemmerne uanset om de er udførende 
virksomheder eller levrendører. Vi har en 
stor interesse i en stærk forening, som 
kan være en ligevægtig med/modspiller i 
løsningen af  de udfordringer vi står over 
for.

I de kommende år vil vi mærke en stigende 
kontrol fra AT, der vil blive stillet større 
krav til de enkelte virksomheder omkring 
arbejdsmiljø og sikkerhed. Skal branchen 
være klar til disse udfordringer må vore 
medarbejdere uddannes til at løse flere 
opgaver. De skal anvende det korrekte 
værktøj til opgavens løsning, men samtidig 
skal de også kunne yde en god service over 
for vore kunder.

Det er min opfattelse, at vore medarbejdere 
vil blive mere respekteret på byggepladserne, 
når de optræder fornuftigt og omhyggeligt, 
i forbindelse med løsning af  opgaver for 
kunderne. Vi er i en situation, hvor andre 
faggrupper ikke vil være på byggepladsen 

samtidig med os. Vi larmer, bruger vand og 
i nogle tilfælde er vi det synlige bevis på en 
fejl i produktionen. Vi bliver ofte mødet med 
et krav om at lave vores arbejde uden for 
normal arbejdstid, kan dette være rimeligt?

Her vil det være et stort ønske at vores 
branche stod sammen, for at sikre vore 
medarbejdere rimelige arbejdsvilkår på 
byggepladserne. Diamantboring og skæring 
er et fag på linie med andre inden for byggeri, 
vi er lige så nødvendige som de betonfolk 
der laver huset eller kloakmesteren der ligger 
kloakrør.

Det må være i branchens interesse at 
bore- skære folk tages alvorligt, vi har 
også ret til et ordentligt arbejdsmiljø, hvor 
medarbejderne kan være på lige fod med 
andre faggrupper. I bund og grund handler 
det om at tilrettelægge arbejdets udførelse 
på byggepladsen til gavn for alle.
Niels Bille-Hansen

Ved den ordinære generalforsamling den 
4. marts 2005 i Diamantentreprenørernes 
Brancheforening i Danmark, blev 
bestyrelsesmedlem Niels Bille-Hansen valgt 
til ny formand. Han afløser Bjarne Pedersen 
som i en årrække har været formand for 
foreningen.

Niels Bille-Hansen er 42 år, 
entreprenøruddannet og har fra 1990 
til 1998 været beskæftiget inden for 
branchen. I 1998 uddannede han sig på 
Byggeteknisk Højskole i København 
og har siden taget en lederuddannelse 
for håndværksvirksomheder. I 2000 
blev han ansat hos MT Højgaard a/s 
som afdelingschef  for Diamantbore- 
skæreafdelingen i Brøndby.

Niels Bille-Hansen har i to år været 
bestyrelsesmedlem i foreningen, og har 
siddet i uddannelses -udvalget, og arbejdet 

Ny formand for 
Diamantentreprenørernes 
Brancheforening i Danmark

med en ny uddannelse 
for branchen. Ligeledes 
har arbejdet med 
annoncering for 
foreningen og dens 
medlemmer været en 
opgave som er blevet 
varetaget i de sidste 
par år

Vi håber at foreningens 
medlemmer vil bakke op 
om den nye bestyrelse, 
og der igennem styrke 
arbejdet i foreningen.
Bestyrelsen
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