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Entreprenörer

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

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

AB Betongborrning & Sågning
Haganäsgatan 34, 256 37 ÅSTORP
Tel: 042-507 18  Fax: 042-519 18
betongborrning@helsingborg.bostream.se

ALE-Betongborrning AB
Hildedalsgatan 140, 417 05 GÖTEBORG
Tel: 0520-66 21 50  Fax: 031-22 76 00
alebetongborrning@telia.com
www.alebetongborrning.se

Allteknik i Kramfors AB
Elofsbacken 7, 872 63 LUNDE
Tel: 0612-134 40  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

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

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
nagnus@betongdemolering.se

Betongborrar´n i Mälardalen AB
Kungsgatan 42, 736 42 KUNGSÖR
Tel: 0227-145 15  Fax: 0227-104 50
halm@betongborrarn.se
www.betongborrarn.se

Betongborrar´n i Sollentuna AB
Sulkyvägen 18,163 43 SPÅNGA
Tel: 08-35 76 87  Fax: 08-35 76 30
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

Betonghåltagarna i Huskvarna AB
Tenhultsvägen 52, 561 42 HUSKVARNA
Tel: 036-13 22 11  Fax: 036-13 22 34
bht.hva.ab@telia.com
www.betonghaltagarna.nu

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
Toresbo 138, 382 96 NYBRO
Tel: 0481-200 63  Fax: 0481-200 56
betongteknik@telia.com

Borr & Sågspecialisten i Hölö AB
Idrottsvägen 7, 153 71 HÖLÖ
Tel: 08-550 197 40  Fax: 08-550 197 40
borrteknik@attacus.se
www.attacus.se

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

Borrsvängen Jan Fransson AB
Åsleden 5, 746 52 BÅLSTA
Tel: 0171-553 10  Fax: 0171-577 10
janne@borrsvangen.se

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

Boströms Borrtjänst AB, C D
Saltvik 1830, 870 10 ÄLANDSBRO
Tel: 0611-240 58  Fax: 0611-266 56
info@borrtjanst.se
www.borrtjanst.se

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
Vegagatan 1, 506 35 BORÅS
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
info@caland.se
www.caland.se

Casun AB Bygg och Industriservice
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
cbs.bygg@swipnet.se

Derock AB
Vagnmakaregatan 12, 415 07 GÖTEBORG
Tel: 013-46 87 80  Fax: 013-48 95 09
www.derockab.com
info@derockab.com

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

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: 0500-41 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

Exakt håltagning Peter Johansson AB
Stensjö Stora Hus 105, 310 50 SLÖINGE
Tel: 0346-430 43  Fax: 0346-494 66
exakt@byggtjanst.nu

FT Betonghåltagning AB
Funbo Bärby 105, 755 97 UPPSALA
Tel: 0709-52 55 27  Fax: 018-35 04 99
ft.betonghaltagning@telia.com
www.ftbetonghaltagning.com

Granitgrabbarna AB
Box 2078, 172 02 SUNDBYBERG
Tel: 08-25 68 80 Fax: 08-28 05 21

Göteborgs Betongborrning AB
Stenhusvägen 9, 463 35 GÖTA
Tel: 0520-65 71 45  Fax: 0520-65 79 06
lennart@goteborgsbetongborrning.se

Göteborgs Hålmetod AB
Fogelmarksv. 20, 421 67 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-51 04 85  Fax: 031-51 04 85
patrik@halmetod.se
www.halmetod.se

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

Hovets Håltagning
Elektravägen 5, 126 30 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 90 14  Fax: 08-464 90 18
info@hovets.se
www.hovet.se

Hålgruppen i Helsingborg AB
Box 13012, 250 13 HELSINGBORG
Tel: 042-16 22 79  Fax: 042-16 18 81
information@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

Håltagaren i Laholm
Box 4015, 312  04 VALLBERGA
Tel: 0703-48 35 98  Fax: 0430-235 59

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

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Ekbacksvägen 2, 168 69 BROMMA
Tel: 08-80 71 29  Fax: 08-704 89 10
richard@dmhaltagarna.se
www.borrteknik.se

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Åkerivägen 4, 152 42 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 606 00  Fax: 08-550 636 00
info@borrteknik.se
www.borrteknik.se

Häger Diamanthåltagning AB
Roasjö, 512 92 SVENLJUNGA
Tel: 0325-62 20 68 Fax: 0325-62 20 88

Hägerstens Håltagning AB
Erikslundsgatan 3, 126 32 HÄGERSTEN
Tel: 08-744 08 10  Fax: 08-744 08 11
www.hhaltagning.se
hhab@telia.com

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

JFC Håltagning Syd AB
Maltgränd 4, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-149 50 Fax: 0435-44 86 71
jfc.haltagning@telia.com

King Concrete AB
Box 3252, 550 03 JÖNKÖPING
Tel: 036-71 23 30 Fax: 036-71 23 65
janne@kingconcrete.se
www.kingconcrete.se

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

LeMi Diamantborr AB
Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-151 01 Fax: 0435-151 01
info@lemidiamantborr.com

Ljungholms Betonghåltagning AB
Sjöbjörnsvägen 66A, 117 67 STOCKHOLM
Tel: 08-645 01 39  Fax: 08-645 01 39
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LSB Såg & Borrteknik AB
Åbyforsvägen 63, 360 40 ROTTNE
Tel: 0470-477 60  Fax: 0470-477 60
wes@lsb.nu
www.lsb.nu

Luleå Hålmetodik AB
Industrivägen 20, 972 54 LULEÅ
Tel: 0920-22 97 40  Fax: 0920-22 97 41

M. Lundqvist Entreprenadhåltagning AB
Mekanikervägen 1B, 146 33 TULLINGE
Tel: 08-744 08 10   Fax: 08-744 08 11

Miljörivarna i Stockholm AB
Dalhemsvägen 47, 141 46 HUDDINGE
Tel: 08-777 84 62  Fax: 08-777 60 06
www.miljorivarna.se
lars.backman@miljorivarna.se

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

Mälardalens Betongborrning KB
Aspvretsvägen 7, 730 70 VÄSTERFÄRNEBO
Tel: 0224-74 00 24  Fax: 0224-74 40 64

NCC AB
Box 455, 901 09 UMEÅ
Tel: 090-16 80 00  Fax: 090-13 65 79

NCC AB 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 AB
Gråmanstorp 1044, 264 91 KLIPPAN
Tel: 0435-146 50 Fax: 0435-71 88 55
nmd@telia.com

Nordisk Specialhåltagning AB
Pistolgatan 7, 262 62 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-41 05 70
www.nordisksh.se
nsh@ektv.nu

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

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
marcus@pederborrare.se

Peter Borrelit AB
Tråkärrslättvägen 42A, 427 51 BILLDAL
Tel: 0707-31 09 13  Fax: 031-91 34 46

Pelle Palmqvist 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

Pierre Entreprenad AB
Box 11083, 800 11 GÄVLE
Tel: 026-18 65 80  Fax: 026-14 05 80
fredrik.pierre@pierre.se
www.pierre.se

PL Borr AB
Svartbäckens by, 136 59 HANINGE
Tel: 08-777 71 79

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

Rivab i Göteborg AB
Östergärde Industriväg 33, 417 29 GÖTEBORG
Tel: 031-51 35 40  Fax: 031-51 62 28
bo.hornquist@rivab.nu
www.rivab.nu

Rivpartner i Stockholm AB
Söderby Gårdsväg 11-19 (Oxöga), 147 60 UTTRAN
Tel: 08-29 71 20  Fax: 08-28 26 05
rivpartner@telia.com

Sanering & Bygg
Hovslagaregatan 18, 291 54 KRISTIANSTAD
Tel: 044-10 23 40  Fax: 044-12 98 00
curt@saneringbygg-berglund.com
www.saneringbygg-berglund.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
Industrivägen 6-8, 137 37 VÄSTERHANINGE
Tel: 08-500 738 00  Fax: 08-753 47 90

SM Betong Borrarna i Uppsala AB
Nymansgatan 6, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-25 00 45  Fax: 018-25 00 45

Smålands Betonghåltagning AB
Väderumsvägen 1, 572 36 OSKARSHAMN
Tel: 0491-181 00  Fax: 011-12 09 25

Sollefteå Såg och Borrteknik AB
Västgranvåg 232, 881 91 SOLLEFTEÅ
Tel: 0703-24 35 40
trotte.sbt@telia.com

Specialhåltagning i Göteborg AB
Ingela Gathenhielms g. 7, 421 30 V. 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
hasse@specialhaltagning.se
www.specialhaltagning.se

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

Såg & Betongborrning i Borås AB
Box 22056, 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
Åvägen 3C, 435 44 MÖLNLYCKE
Tel: 031-52 01 10  Fax: 031-88 55 60

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

Team Håltagarna TB 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

TOTAL Diamanten i Sverige 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
Box 191, 746 24 BÅLSTA
Tel: 0707-60 41 10  Fax: 0171-545 50
tpbetong@hotmail.com

Umeå Hålteknik AB
Norra Obbolavägen 116, 904 22 UMEÅ
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

Void AB
Box 5053, 781 05 BORLÄNGE
Tel: 0243-151 60  Fax: 0243-876 88
anders.a@voidab.se
www.voidab.se

Västerås Diamantborrning AB
Solbrudsvägen 22, 722 46 VÄSTERÅS
Tel: 021-249 79  Fax: 021-275 10
diamantborrning@spray.se

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

Wermlands Håltagningsservice AB
Bruksgatan 4, 664 40 SLOTTSBRON
Tel: 0555-300 00
info@wermlandshaltagningsservice.com

Leverantörer

Brokk AB
Box 730, 931 27 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-711 803 Fax: 0910-711 811

EDT Eurodima AB
Graf 16, 563 93 GRÄNNA
Tel: 036-524 48 Fax: 036-525 79

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

HRA Industriprodukter AB
Transformatorvägen 7, 433 38 PARTILLE
Tel: 031-44 50 70 Fax: 031-44 26 70

Husqvarna Constructions Products
Box 2098, 550 02 JÖNKÖPING
Tel: 036-570 60 00 Fax: 036-570 60 10

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
Karlbergsvägen 68, 113 35 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

Prevex AB
Backa Bergsögata 3, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-742 85 00 Fax: 031-52 29 60

Pullman-Ermator 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

Swedish Diamondtool Consulting AB
Lilla Mon 311, 713 91 NORA
Tel: 08-645 25 05 Fax: 08-681 04 02

Tractive AB
Gjutaregatan 54, 781 70 BORLÄNGE
Tel: 0243-22 11 55 Fax: 0243-22 11 80

Tyrolit Svenska AB
Exportgatan 38D, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-58 33 90 Fax: 031-58 33 71

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

Öhlunds Borr & Såg AB
Sjöbodvägen 5, 952 50 KALIX-NYBORG
Tel: 0923-211 13  Fax: 0923-211 13
rickard.ohlund@home.se
www.borrochsag.se

Österlen Håltagning AB
Vallby 1054, 276 56 HAMMENHÖG
Tel: 0705-25 60 87  Fax: 0414-321 83
christer.szakos@simris.nu
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Sidor att besöka på nätet

Mässkalender

World of Concrete 2010, Las Vegas (USA)
2-5 februari 2010

Nordbygg 2010, Stockholm
23-26 mars 2010

Bauma 2010, München (Tyskland)
19-25 april 2010

Demcon 2010, Infracity Stockholm
9-10 september 2010

Byggmaskiner/DemExpo 2011, Göteborg
8.11 mars 2011

IACDS
Internationella håltagarorganisationen
www.iacds.org

EDA
Europeiska demoleringsorganisationen
www.eda-demolition.com

CSDA
Amerikanska håltagarorganisationen
www.cdsa.org

UK Drilling & Sawing Association
Storbritanniens håltagarorganisation
www.drillandsaw.org.uk

Fachverband Bohren und Sägen
Tyska håltagarorganisationen
www.fachverband-bohren-saegen.de

HiB
Svenska håltagarorganisationen
www.haltagningsentreprenorerna.se

Diamantentreprenørernes Brancheforening
Danska håltagarorganisationen
www.diamantboring-skaering.dk

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

SSDL
Sveriges Slip & Diamantverktygsleverantörers Förening
www.ssdl.se

Bauma
Världens största byggmässa
www.bauma.de

World of Concrete
Amerikanarnas svar på Bauma
www.worldofconcrete.com

Batimat
Frankrikes största byggmässa
www.batimat.com

Annonsering
Att annonsera i HiB-Info är mycket värdefullt och 
framförallt "billigt". Kontakta respektive redaktion för 
prisuppgifter.

HiB-Info utkommer 4 gånger per år varav 1 utgivning är 
en medlemsmatrikel. Tidningen går ut till alla medlem-
mare i föreningen, övriga håltagare i Sverige, alla bygg-
mästarföreningar i Sverige samt andra intressenter.

Kontakta vår kansli för mer information:
Lars Sandström
Tel: 08-698 58 73
Fax 08-698 59 01
lars.sandstrom@bygg.org

Eurodima förstär-
ker i Sverige

Annonsera

Företagsinformation, produktnyheter, nyanställda..
Sänd gärna ditt företags pressrelse till oss för publice-
ring. Vi ser gärna att texten skickas som oformaterad 
textfil och högupplöst jpg-fil. Om ni sänder en färdig 
PDF-fil ser vi helst att man bifogar bild separat för att 
möjligera publicering.

Pressrelease kan beröra en företagsnyhet, nyanställning, 
produktnyhet, jubileum av något slag, arbetsplatsrepor-
tage m.m. Bättre att skicka i väg för mycket än för lite!

Sänd din information till:
Patrik Sjögren
patrik.sjogren@wippies.se

Pressrelease o.dyl

Styrelse

Ordförande
Carl-Johan Bendefors, A-Borrning
Tel: 0515-182 40 Fax 0515-196 86
calle@a-borrning.se

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

Ledamot
LInda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB
Tel: 031-52 50 75  Fax: 031-52 50 56
mail@betonghaltagning-gbg.se

Ledamot
Jonas Nors, Vätterstadens Betongborrning
Tel: 036-14 75 10  Fax: 036-14 75 11

Ledamot
Anders Andersson, Void AB
Tel: 0243-151 60  Fax: 0243-876 88

Ledamot
Peter Bäckström, PB:s Håltagning AB
Tel: 021-83 00 78  Fax: 021-83 00 78

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

EDT EURODIMA lägger största vär-
de på att ha nöjda kunder. Därför har 
företaget undersökt åtskilliga fakto-
rer och kommer med anledning av 
detta att lägga tyngdpunkten på två 
av dessa, service och utveckling.
En av faktorerna i fokus är att förstärka 
kundstödet i Sverige och detta gör företaget 
genom att anställa ytterligare en medarbe-
tare. Den 1 april 2009 kommer Stefan Wi-
dén att börja som säljare i region mitt/norr. 
Han kommer att överta Carl Offenbachers 
kunder inom region mitt/norr. Med en 
personlig kontakt i regionen skapar det en 
snabbare och bättre service till kunderna. 
Carl Offenbacher kommer i fortsättningen 
att koncentrera sig på kunderna i region 
syd/väst.

Stort urval av maskiner
Stefan Widén har genomgått utbildning i 
diamantteknik, betongborrning och wiresåg- ning samt praktisk träning hos företaget nere 

i Salzburg. Han förstår även fördelarna med 
Braxx-högfrekvensteknologi. Den genom-
tänkta systemuppbygganden ger kunden 
ett stort urval av högteknologiska maskiner 
för sitt behov. Borr och skärresultaten 
övertygade honom, särskilt de innovativa 
verktygslösningarna. Stefan Widén glädjer 
sig åt att gemensamt kunna förbättra resul-
taten genom bästa tekniska lösningarna för 
de svenska håltagningsföretagen.

Arbetat intensivt det sista året
Ett väsentligt bidrag till att förbättra resul-
taten är de nya innovationerna beträffande 
deras diamantverktyg. Utvecklingsavdel-
ningen har arbetat intensivt det sista året 
med att utveckla sina verktyg. Resultatet av 
utvecklingen visar sig hos deras diamant-
segment samt den banbrytande tekniska 
användningen.
PATRIK SJÖGREN

Stefan Widén, ny säljare hos Eurodima.
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Föreningens årsstämma för 2009 
hölls denna gång på Hasseluddens 
Yasauragi i Saltsjö-Boo. I samband 
med årsstämman passade fören-
ingen på att informera om lednings-
systemet Povel.
Ett drygt 40-tal personer hade hörsammat 
kallelsen och infann sig vid lunchtid för att 
ta del av en japansk måltid bestående av bl.a. 
kycklingspett och nudlar. Efter lunch var det 
dags att sitta ner i konferensrummet och 
mötesdeltagarna fick tid till en kort presen-
tation av varandra då det fanns en del nya 
ansikten. Från leverantörerna var det större 
uppslutning än tidigare och företagen som 
fanns representerade var Lekana Maskin, Le-
vanto, Hilti, Husqvarna, Midhage, Swedish 
Diamondtool Consulting samt Tyrolit.

En del nya ansikten
Erik Håkansson, tidigare Hagby och nu-
mera SDC, fick inför mötesdeltagarna lite 
mer tid för att ingående berätta om det nya 
företaget som uppkom i samband med att 
Hagby köptes upp av Husqvarna. En av de 
nya ansiktena vi fick se var Johnny Ols-
son på Berghems Betonghåltagning som 
berättade varför han valde att bli  medlem 
i föreningen. Några av skälen var att man 
får nya uppslag och utbyte i samband med 
föreningsträffar.

Information om Povel
I och med att årsstämman hölls på ett 
japanskt spa fick mötesdeltagarna en kort 
information om de japanska sederna. Efter 
denna intressanta information tog fören-
ingens ordförande Calle Bendefors en kort 
introduktion om ledningssystemet Povel. 
Den 15-16 april 2009 kommer den första 
Povel-kursen att hållas i Jönköping och 5-6 
företag kommer att finnas på plats. Om man 
skall jämföra Povel med BF9K kan man säga 
att BF9K är mer produktanpassat, Povel är 
utvecklat av Sveriges Byggindustrier och är 
det ledningssystem som föreningen valt. 
Povel kan  leda till certificering om man 
följer upp med flera steg. Steg 2 leder till 
diplomering och steg 3 kan tillsammans 
med tredjepart leda till certificering. Povel 
skall ses som en grund som kan byggas på! 
Kostnaden för en femdagarskurs ligger på 
ca. 45.000 kronor och en årlig uppdatering 
kostar 6.000 kronor per år.

Härlig kille den här Göran
Efter denna information klev konsult Göran 
Adlén in i konferensrummet för att tala om 
trender samt mod och passion om fram-
tidens konkurrensmedel. Om framtidens 
demografiska landskap och alla glömda 
målgrupper, om det personliga varumärket 

och hur man gör när man formulerar bud-
skap som går hem. Samt inte minst om det 
framtida ledarskapet och hur  man blir den 
attraktivaste arbetsgivaren och skapar det 
starkaste arbetsgivarmärket. Göran varvade 
bilder, filmer och citat som visades på en stor 
skärm vilket  tillsammans med ett intressant 
ämne trollband åhörarna. Det första vi fick 
ta del av var ”Framtiden är inte vad den bru-
kade vara”. Vi fick massor av information 
såsom statistik och uppslag varför jag tror 
att samtliga åhörare tog detta med sig hem 
för egna funderingar. Samtliga kunde nog 
hålla med om att det är i lågkonjunkturen 
som alla förändringar kommer. Man skall se 
möjligheterna!

Extrem service
Som företagare gäller det att sticka ut från 
mängden och framtidens koncept är enligt 
Göran att erbjuda ”extrem service”. Detta 
kräver att man har rätt anställd personal 
med rätt inställning. Framtidens kunder 
är ”informationsproffs” som googlar på 
internet och som har full koll på prisbild, 
utförande och annat som berör deras inköp. 
Därför gäller det att ha koll på målgruppen 
och ligga ett steg före. Bli ett personligt va-
rumärke och våga sticka ut! För att behålla 
sin personal och ta del av deras rutin måste 
man bli en attraktiv arbetsplats. Vad är då 
arbetsgivarmärket som vi nämnda tidigare 
i texten? Arbetsgivarmärket består av fyra 
pusselbitar och dessa är: varumärkets styrka, 
arbetstagarnas nöjdhet, arbetstagarnas äkta 
lojalitet och arbetsplatsens karisma. Ledor-
det som var genomgående och ta till sig var 
förenkla. Föredraget som Göran presente-
rade var mycket intressant och positivt.

Årsstämman
Efter detta föredrag var det dags för årsstäm-
man som öppnades  av sittande ordförande. 
Rickard Danielsson och Hasse Pettersson 

fick äran att väljas som justeringsmän och 
tillika rösträknare. Dagordningen godkändes 
och att mötet utlysts korrekt var alla överens 
om. Förra årsstämmans protokoll har skick-
ats ut sedan tidigare och några anmärkningar 
har inte inkommit varför man raskt kunde gå 
vidare till nästa punkt på dagordningen som 
var verksamhetsberättelsen. Verksamhets-
berättelsen fanns bifogad tillsammans med 
dagordningen och efter en kort diskussion 
kunde punkten läggas till historien. Därefter 
var det dags för resultat- och balansräkning. 
Det påpekades från olika håll att man framö-
ver gärna ser en bättre presentation så att 
det går att göra en jämförelse med budget. 
Framförallt ansåg mötesdeltagarna att en 
bättre presentation av övriga kostnader skul-
le tas fram till nästa årsstämma. Med detta 
gavs styrelsen ansvarsfrihet och vi kunde se 
framåt! Inträdes- och serviceavgift för detta 
år bestämdes att vara oförändrade.

Ny ledamot i styrelsen
Joakim Lenander och Leif  Sjögren hade 
aviserat att de ej ställde upp på omval vilket 
öppnade upp för nya ledamöter i styrelsen. 
Valberedningen föreslog Linda Dahlin 
från Göteborgs Betonghåltagning samt att 
styrelsen skulle dra ner med en ledamot. 
Mötesdeltagarna slöt upp bakom detta och 
därmed gick denna punkt på dagordningen 
på rekordtid. Avslutningsvis var tid vikt åt 
motioner och övriga ärenden, men då några 
sådana ej inkommit närmade sig stämmans 
avslutning. Först bestämdes det att kom-
mande höstmöte skulle hållas under vecka 
40. Nästa årsstämma kommer mest troligt 
att hållas på Arlanda (Skycity) för att däref-
ter flyga ner till München för att ta del av 
byggmässan Bauma.
PATRIK SJÖGREN

Rapport från årsstämman

Ett 40-tal personer hade hörsammat kallelsen till årsstämman.
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2009 års arbetsmiljöpris har tillde-
lats slipmaterialtillverkaren Saint-
Gobain Abrasives för den ljuddäm-
pade diamantkapklingan ”Norton 
Silencio”. Priset utdelades i sam-
band med mässan Byggmaskiner 
på Svenska Mässan i Göteborg. 
Priset har delats ut sedan 1987 med syfte 
att stärka arbetsmiljöförhållanden och 
samtidigt öka effektiviteten ute på bygg-
arbetsplatserna. Särskild hänsyn tas till 
kriterier som produktionsvänlighet, ergo-
nomiska egenskaper och arbetsmiljöpoten-
tial. Bakom Arbetsmiljöpriset står Sveriges 
Byggindustrier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond, Byggnads Göteborg, 
Swedish Rental Association, Hyrex-kedjan, 
Leveranstidningen Entreprenad, Tider-
mans Hyrmaskiner och Svenska Mässan 
Göteborg.

Mycket låg ljudnivå
Nortons nya ljuddämpade diamantkap-
klinga Silencio ger mycket låg ljudnivå och 
som därmed är lämpad för användning i 
ljud- och bullerkänsliga områden eller då 
man vill uppnå förbättrad arbetsmiljö på 
t.ex. byggarbetsplatser. Vid kapning med 
diamantklingor uppstår ett högt och vi-
nande ljud som ofta uppfattas som mycket 
störande av omgivningen. Nortons Silen-
cio-klingor har en helt ny konstruktion 
som dämpar ljudnivån i frekvensomfånget 
2-6 kHz med 15 dB. Silencio-klingornas 
stamblad har en sandwichkonstruktion 
med ett specialutvecklat högabsorberande 
material som effektivt dämpar sväng-
ningarna i stambladet och sänker därmed 
ljudnivån. Klingan är även försedd med pa-
tentsökta urtag mellan segmenten som har 
en speciell utformning vilket gör att inga 
luftströmmar bildas och därmed elimineras 
det höga och vinande ljudet vid kapning 

Årets miljöpris till Norton

och sågning. 

Avsedd för både våt och torrt
Silencio-klingorna är avsedda för våt- eller 
torrkapning av betong, armerad betong, 
granit och diverse byggnadsmaterial. 
Klingorna har lasersvetsade segment som 
är 17 mm höga på klingor med 230 mm 
diameter och 15 mm höga på 300 - 500 
mm klingor vilket ger stor livslängd på 
klingan. Segmenten är trapetsformade vil-
ket ger mycket snabb kapning/sågning och 
ger dessutom lägre vibrationsnivå vilket 
också förbättrar arbetsmiljön för använ-
daren ytterligare. De speciella segmenten 
är utvecklade för att ha ett mycket brett 
användningsområde för fl era olika typer 
av material vilket minskar behovet av fl era 
olika klingor. Silencio-klingorna är avsedda 
för användning i vinkelslipmaskiner, hand-
hållna bensinmaskiner, golv- och vägsågar 
samt bords- och blockstenssågar.

Nya leverantörer 
i föreningen
Föreningen hälsar fyra nya leverantörer 
välkomna som medlem i föreningen. Dessa 
är Lekana Maskin i Kil, Tractive som bl.a. 
saluför väggsågen Pentruder, det nybildade 
företaget Swedish Diamondtool Consulting 
samt Brokk som är kända för sina rivnings-
robotar. Det är mycket glädjande att vi utö-
kar antalet leverantörer och faktum är att 
fl er leverantörer knackar på dörren och vill 
in. Om man vill ansöka för att bli medlem 
i HiB gör man det lättast genom att besöka 
föreningens hemsida, www.hibinfo.se för 
att sedan klicka på "Om HiB" följt av "Om 
medlemskap". Fyll i ansökningsformuläret 
direkt på nätet. Leverantörer betalar en år-
lig serviceavgift på 3.000 kronor och äger 
därefter rätten att annonsera i HiB-Info till 
rabatterat pris.
PATRIK SJÖGREN
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smått & gott

Miljörivarna tar över Borr & 
Sågspecialisten i Hölö AB 
Miljörivarna har per den 1 september 
2008 förvärvat sin tidigare samarbets-
partner Borr & Sågspecialisten i Hölö AB. 
Verksamheten kommer att bedrivas i Mil-
jörivarna och den tidigare ägaren Anders 
Fredriksson är anställd som arbetsledare i 
bolaget och kommer i huvudsak att ansvara 
för betonghåltagning. All personal och ma-
skinell utrustning från Borr & Sågspecialis-
ten övergår till Miljörivarna. Det nya sam-
manslagna bolaget blir betydligt starkare och 
mer konkurrenskraftigt på marknaden
PATRIK SJÖGRENLevanto nyanställer

Levanto har anställt Thomas Johansson för 
placering på servicecentret i Göteborg.
PATRIK SJÖGREN

Världsnyhet från Jerneviken 
Nu kan man lossa ett borr med hjälp av en 
insexnyckel vilket gör att det enligt uppgift 
skall vara så enkelt att ett barn kan göra det. 
Lösningen heter 
"Lösa-Loss" och 
fungerar på alla 
pixieborr oavsett 
dimension. Hjälp-
medlet skapades 
först för att under-
lätta att lossa större 
borr såsom t.ex. 
Ø800 mm. Inuti 
elementet finns en 
ring som kan röra 
sig i höjdled. När 
man drar till insex-
skruven låses ringen fast i elementet och när 
man lossar insexskruven släpper ringen och 
borrkronan är lös och kan sedan lossas för 
hand utan verktyg.
PATRIK SJÖGREN

Ny specialklinga
från Norton
Clipper har lanserat en ny specialklinga för 
kapning i glas och glaserat keramik/kakel. 
Klingan ger mycket fina snitt utan risk 
för flisning. Den nya klingan som har be-
teckningen Pro Glass har en 10 mm hög 
segmentbana med en speciell kvalitet och 
kornstorlek på diamanterna samt ett spe-
cialutvecklat bindemedel. Stambladet har 
en tjocklek på 1,6 mm vilket ger en hög 
stabilitet på klingan. Klingan är avsedd för 
våtkapning och finns i dimensionerna 180, 
200, 230 och 250 mm.
PATRIK SJÖGREN

Premiär för ny mässa
Nästa höst dvs. den 9-10 september 2010 
kommer det att arrangeras en ny mässa på 
Infracity i Stockholm. Det kommer att vara 
en renodlad mässa inom demolering, dia-
mantverktyg, betonghåltagning, återvinning, 
sanering, golvslipning, stofthantering m.m. 
Mässan har fått namnet Demcon och den 
som står bakom är Jan Hermansson (PD-
World). De som varit med i branschen i mer 
än 10 år minns säkert de tidigare mässorna 
som Janne arrangerade och då under namnet 
Demotech. Demotech köptes upp av annan 
mässarrangör, men det blev aldrig något lyft 
utan snarare tvärtom dvs. en flopp. Nu ser 
vi fram emot en mässa i stil med Demotech 
och enligt uppgift kommer även föreningen 
att hålla sitt höstmöte i samband med denna 
mässa. Så fram med kalendern och boka i 
den 9-10 september 2010!
PATRIK SJÖGREN

Prishöjning
Då vår svenska krona försvagats under se-
naste halvåret innebär detta att majoriteten 
av branschens leverantörer varit nödsakade 
att höja sina priser med cirka 5%. Medelkur-
sen för Euro var januari 2008 9,43 kr och 
för januari 2009 10,74 kr.
PATRIK SJÖGREN

Duramant, nytt segment 
från Eurodima
Duramant utgör en ny generation av dia-
mantsegment. Det är en speciell kemisk be-
handling av diamanter i förbindelse med nya 
blandningar som möjliggör att diamanten 
hålls fast längre i segmentet och kan då skära 
längre. Tester visar att det nya segmentet 
har visat på 30% högre avverkningshastig-
het samtidigt som livslängden ökas med 
25%. Segmenten finns tillgängliga för både 
borrkronor och sågblad samt kan både lödas 
och svetsas på.
PATRIK SJÖGREN

Ny teknik vid diamant-
verktygsframställning
Eurodima är först i världen med att använda 
sig av tekniken som kallas ”Space Welding”. 
En kondensator med hög kapacitans urlad-
das genom en spole som omger segmenten 
som skall svetsas. Den höga strömmen ge-
nererar ett kortvarigt, men mycket kraftigt 
magnetfält, som skapar en repellerande kraft 
som pressar segmentet mot godset i borr-
stommen för att trycka oxider och renheter 
framför sig. Detta medför en mycket liten 
uppvärmning vilket därmed inte riskerar att 
förändra egenskapen i segmentet.

Urladdningsströmmen kan uppgå till flera 
miljoner ampere. Spolen görs unik för varje 
segment som skall svetsas. Strömkällans 
storlek beror på den energi som krävs för 
sammansvetsningen och antalet svetsar per 
tidsenhet. Metoden är en kall process, kon-
taktlös och extremt snabb. Bortsett från att 
segmentet behåller sina positiva egenskaper 
och att inga strukturförändringar uppkom-
mer får verktyget en hög hållfasthet samt att 
en exakt placering uppnås. 
PATRIK SJÖGREN

Medlemsmatrikel
Håll utkik i brevlådan! Föreningens med-
lemsmatrikel är på väg och bör finnas hos 
dig vilken dag som helst.
PATRIK SJÖGREN
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Trots en rådande lågkonjunk-
tur och ekonomiska svårigheter 
lockade Göteborgsmässan nästan 
10.000 besökare till Scandbygg, 
Byggmaskiner och DemExpo. Det 
exakta besökarantalet är 9.891 och 
enligt utställarna var mässan över 
all förväntan.
Vi var på plats första utställardagen och det 
var under tisdagen. Besökarantalet var som 
brukligt något svalt första dagen för att nå 
sin topp under fredagen. Några större nyhe-
ter fick vi inte se om vi bortser från den nya 
bilningsroboten från Husqvarna.

EDT Eurodima
Eurodima gjorde ”comeback” på mässan 
och visade upp en ny typ av segment. Seg-
menten tillverkas nu inom huset och efter 
en teknik de valt att kalla ”Duramant”. 
Segmenthöjden är 9 mm exklusive ett par 
mm för trycksvetsning mot godset. För att 
segmentet skall bita bättre vid leverans be-
står toppen av mindre spetsar. Något som 
också är nytt är att borrmaskinerna numera 
tillverkas i Tyskland och ej som tidigare i 
Asien. Carl Offenbacher visade upp en del 
mindre tillbehör som underlättar en håltaga-
res vardag och det var bl.a. en magnetstopp 
för pelarborrmaskiner vilket innebär att man 
numera slipper markera borrstommen för 
att se när man är igenom. För att underlätta 
t.ex. byte av borrmaskin på matarhuset kan 
man montera på ett snabbfäste som radikalt 
skyndar på ett byte.

att dom får en räfflad yta vid sågning. Tester 
som företaget gjort påvisar att skärförmågan 
är upp till 20% bättre än en traditionell sand-
wichklinga. Sågklingan går att få i storlekarna 
400-800 mm. Thomas Johansson anställdes 
som säljare för Göteborgsområdet med start 
den 1 september 2008.

Jerneviken
I förra numret av HiB-Info publicerade vi en 
artikel om världsnyheten ringsågsmodulen 
Kogia. Nu står det klart att utvecklingen går 
vidare och det innebär i detta fall att godset 
i modulen bytas mot kevlar vilket minskar 
vikten med ca. 2-3 kg. Nytt var också att 
högfrekvensomvandlaren fräschats upp och 

det riktigt rejält. Boxen kan nu hantera både 
1-fas och 3-fas samt att man kan välja mel-
lan luftkylning eller vattenkylningen. För att 
minska något på vikten har ytterhöljet bytts 
ut mot kevlar. En ny kärnborrmaskin inom 
serien högfrekvensteknik presenterades även 
och det en maskin med 12 kwH. Antalet 
växlar är 4 och samtliga är steglösa vilket 
gör att man kan uppnå ett varvtal mellan 
50-500 varv per minut. Som inte detta var 
nog med nyheter fick besökarna även se ett 
slätsågningskydd till elkapen!

Swix
Swix gjorde debut på mässan och som nyhet 
presenterades S6000 som är avsedd framfö-

Nästan 10.000 besökare på 
mässan trots lågkonjunktur

Levanto
Finska Levanto visade upp ett nytt såg-
klingsegment, Venom, som premiärvisades 
på Finnbuild i september. Segmenten i 
den nya Venom-klingan framställs med 
multilayer-teknik som avsevärt förbättrar 
klingans skärförmåga. Tekniken har an-
vänts länge inom stenindustrin och gör 
därmed även sitt intåg inom byggindustrin. 
I en multilayer-klinga varieras de mjuka och 
hårda materialen i segmenten vilket medför 
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rallt för golvslipning. Torrsugen som har två 
motorer på vardera 3 kwH med kapacitet på 
614 m³ per timme har ett lågbyggt chassi 
för att underlätta transport. Uppsamling av 
stoft och damm kan göras i påse, longopack 
eller spann. Man skiftar enkelt efter behov! 
Maskinen har ett unikt filtersystem med 
filterrensning som suger baklänges genom 
filtren och ger nästan 100% rena filter efter 
rensning.

Jack Midhage
Företaget var väl representerat i sin monter 
där man bl.a. kunde ta del av det nya seg-
mentet, Zenesis, som tagits fram tillsam-
mans med koreanska EHWA Diamond.

manöverboxen till ett eluttag och nu är det 
dags att börja borra. Ställ in önskad hastighet 
genom att lyssna på borrmotorn. Nu driver 
Joker och håller matningskraften konstant 
oavsett om motståndet skiftar. Enkelt och 
lätt med andra ord! Bortsett från en bättre 
arbetsmiljö för håltagaren vinner man även 
ekonomi. Borrkronorna håller längre när 
matningstrycket är konstant samtidigt som 
borrmotorn bl.a. skonas från strömstötar. 
Att håltagaren dessutom blir effektivare när 
tiden frigörs för att t.ex. förbereda för nästa 
borrhål är ren bonus.

Harry Eklund/Tractive
Tractive visade upp sin nya wiresåg med 
högfrekvensteknik.

Husqvarna
Inte helt oväntat var det Husqvarna som 
stod för den största montern inom Dem-
Expo-området. Från USA kom Soff-cut 
som är en såg för sågning av dillationsfogar 
vid nygjutna betonggolv. På plats fick vi se 
Soff-Cut 4000 och Soff-Cut 4200. Med Soff-
Cut 4000 kan man börja såga redan efter 
1,5 timme och med anpassade sågklingor får 
man en bra livslängd trots att färsk betong är 
mycket abrasiv. En mycket bra produktnyhet 
var en elektrisk vattentank. Med WT10 är 
det nu möjligt att vara oberoende av lokal 
vattentillgång. 10 liters vattenvolym ger t.ex. 
20 minuters effektiv våtkapning med kapen 
K3000. WT10 levereras med ett Lithium-Ion 
batteri och Gardena spolmunstycke. Ett ful-
laddat batteri ger en kontinuerlig arbetstid på 
ca. 2 timmar. För att spara batteri är WT10 
inställd på att arbeta i 15 minuters intervaller 
och ett nytt tryck på startknappen ger nya 15 
minuter. Pumphastigheten kan fördubblas 
genom att hålla ner knappen i två sekun-
der. Dubbel pumphastighet kan t.ex. vara 
passande om man skall skölja av maskinen 
efter utfört arbete. Vikt utan vatten är 3,6 kg. 

Bilningsroboten DXR310 presenterades för 
besökarna och utvecklingsansvarig informe-
rade om att projektet tagit två år från start 
till mål. Bakgrunden till att företaget startade 
detta projekt var att kunderna eftersökte 
produkten. Då företaget anser sig kunna er-
bjuda kunderna både högvärdig service och 
support ville man ta fram en bilningsrobot 
som var modern. Allt från arbetsbelysning 
med LED-lampor till en fjärrkontroll som 
säger till brukaren när oljefilter skall bytas. 
Materialvalet är väl genomtänkt och t.ex. 
tanken består av rostfri plåt och hydraul-
slangar innanför maskinskalet har snabb-
fäste s.k. plug-in. En mycket praktisk detalj 
är att hydraulkopplingarna till verktygen är 
tryckavlastande vilket gör att det underlättar 
verktygsbytet radikalt. Roboten kommer in 
genom en vanlig standardörr och med sin 
enorma kapacitet kan den utföra stora jobb 
trots sitt lilla yttre.
PATRIK SJÖGREN

Spedat/Joker
Åke Sperens fanns på plats med Joker 
och matningsmotorn fanns att finna hos 
både Jack Midhage och Jerneviken. Jokern 
finns nu i två varianter en för större borr 
(Strong) och en för borrning med mindre 
dimensioner där varvtalet är högre (Quick). 
Dock används samma manöverbox och det 
är endast borrmataren som skiljer. För de 
flesta inom branschen borde Joker vara känt, 
men personligen tycker jag ändå att det vore 
på sin plats att förklara lite djupare om hur 
det fungerar och varför alla borde använda 
en Joker. Man börjar förståss med att haka 
på Joker på borriggen för att därefter ansluta 
elkontakterna till manöverboxen. Anslut 
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Tyrolit har för vana att under vart-
annat år att anordna en egen hus-
mässa för sina kunder och i år hölls 
mässan den 22 januari. Denna gång 
föll det sig så illa att byggmässan 
i Göteborg sammanföll samtidigt 
vilket förståss var olyckligt.
Husmässan har tidigare hållits inom det egna 
fabriksområdet i Schwarz, men denna gång 
hade företaget valt att anordna husmäs-
san i ett gammalt saltlager i orten Hall in 
Tirol som ligger strax utanför Innsbruck. 
Det gamla saltlagret var uppfräschat och 
fungerade numera som en modern mäss-
hall. Kunder från hela Europa var inbjudna 
till husmässan vilket innebar att drygt 500 
besökare fanns på plats för att ta del att det 
stora utbud på maskiner och verktyg som 
presenterades.

Guidad tur
Besökarna delades in i mindre grupper för 
en guidad tur runt i mässhallen. Som be-
sökare fick man en mycket klar och tydlig 
information om företagets maskinpark och 
då framförallt deras produktnyheter samt 
nya inventioner. Den svenska gruppen 
fick inledningsvis information hur stort 
matningstryck en väggsåg och borrmaskin 
har. Det visade sig att en människa med nöd 
och näppe kan matcha matningstrycket un-
der några få sekunder, men man skall ha i 
åtanke att maskinen matar med ett konstant 
tryck under den tid som användaren önskar. 
Efter denna förevisning om matningstryck 
fortsatte gruppen till nästa station där man 
förevisade en hydraulspräckare. Genom 
att borra ett eller flera Ø100 mm borrhål 
kan man på ett enkelt sätt spräcka kraftigt 
armerad betong.

Fruktansvärd hög kraft
Andra stationer som även visades var en fö-
revisning om de större kraftfulla borrmaski-
nerna. Dessa borrmaskiner besitter en fruk-
tansvärd hög kraft vilket innebär att de är 
bestyckade med en ny typ av borrgänga och 
maskinhus. Att väggsåga i t.ex. ett rör har vi 

Husmässa i kombination 
med tufft mästerskap

kunnat läsa i tidigare nummer av HiB-Info 
och nu fick vi möjligheten att se och känna 
på utrustningen. En kortare föreläsning och 
visning av informativa bilder om uppdrag 
som gjorts bl.a. inom kärnkraftsindustrin 
påvisar uppfinnelserikedomen inom företa-
get. Avslutningsvis fick gruppen ta del av en 
mycket intressant powerpoint-presentation 
om uppdrag som gjorts på andra platser i 
världen. Uppdragen var allt från håltagning i 
vattenfördämningar i Australien till kapning 
av bropelare i Indien.

Tuff bilbana
Efter den guidade turen på de olika statio-
nerna fick man gott om tid att gå runt och 
se utställningen där allt från maskiner till 
verktyg stod uppställda. I samma utställ-
ningshall fanns det även möjlighet att låta 
barnet inom sig komma fram då det fanns 
en mycket tuff  bilbana. Bilbanan hade 
plats för fyra bilar som kunde köras sam-
tidigt och med tidtagning samt varvräknare 
kom tävlingsmänniskan fram i besökarna. 
Till slut stod det en vinnare på pallen och 
det var förståss en svensk, Chris från Ubbes 
Håltagning! Eftermiddagen avslutades med 
god buffé och en tur på ett bredvidliggande 
myntverk.

Mästerskapet
Efter att vardera deltagande land hållit sina 
interna finaler stod det då klart vilka som var 
de 16 finalisterna från de 10 olika länderna 
som deltaga i den stora finalen i Innsbruck. 
TV-stjärnan Charlotte Engelhardt hade 
anlitats som värdinna och tävlingen ar-
rangerades i en av mässhallarna. Tävlingen 
startade kl.20.00, men innan dessa samlades 

ett drygt 600-tal supporters för att ta del av 
buffé och dryck samt den härliga stämning 
som musikgruppen Groovebreakers bjöd 
på. En del supporters hade klätt ut sig sam-
tidigt som massor av flaggor viftade i luften 
tillsammans med kepsar i alla länders färger. 
Mest högljudda var nog norrmännen, men 
flest till antalet var nog schweizarna.

Nordiskt i topp
Sverige representerades av Conny Svanborg 
som rankades som femte bästa finalisten. 
Danska Kim Guldbäck rankades bäst av 

alla och det visade sig även till slut att han 
även skulle vinna tävlingen. Som tidigare 
tävlingstillfälle gällde det att vara snabbast 
i tre olika moment och dessa var väggsåg-
ning, väggborrning samt handkapning med 
torrkap. I det första tävlingsmomentet dvs. 
väggsågningen avgjordes startordningen 
av en omröstning som gjorts på internet. 
Vår svenske deltagare röstades fram till att 
starta i nästsista paret, men dessvärre hade 
Conny lite otur med manöverenheten och 
fick nog 15-20 sekunders extra tid pga. det 
lilla missödet. Trots detta fick han ändå en 
ganska bra tid och i övriga tävlingsmoment 

Påkostad husmässa med kombinerad guidad tur som imponerade på besökarna.



HiB-INFO     13

Hur förberedde du dig själv inför 
Europamästerskapet? Jag gjorde egentligen 
inte något speciellt för att förbereda mig 
jag själv. Jag arbetar till vardags med dessa 
maskiner i mitt arbete. Under tävlingen 
satsade jag bara på att göra mitt bästa. Jag 
var ganska bekväm och avslappnad under 
tävlingen.

Kunde du se dig själv som en vinnare av 
tävlingen? Varför eller varför inte? Jag har 
alltid varit en tävlingsmänniska. Jag boxades 
i min ungdom och i denna sport lärde jag 
mig alltid att satsa på att bli en vinnare. Att 
segra har alltid varit roligare och så var det 
också i Innsbruck. Jag tänker alltid att andra 
platsen alltid är den första förloraren.

Vilka kunskaper gjorde dig till en vinnare 
av mästerskapet? Jag kunde koppla av 
under tävlingen även om jag låg dåligt 
placerad efter första tävlingsmomentet. Alla 
tävlande var professionella yrkesmän, så det 
var kanske mina nerver eller kontrollen 
av dem som gjorde mig till mästare.

Hur bidrog ditt dagliga arbete till denna 
seger? Var du van med att arbeta med 
dessa maskiner i ditt vardagliga arbete som 
håltagare? Jag har arbetat med sågning och 
borraning under de senaste tio åren, så 
jag antar att mitt dagliga arbete givit mig 
erfarenhet som har hjälpt ganska mycket. Jag 
var ganska bekant med en del av maskinerna.
 
Stödde din chef  ditt deltagande? Om, 
i sådana fall hur? Min chef har stöttat 
mig till 100%. Han har varit mycket 
engagerad i denna tävling och kanske 
även mer engagerad än jag. Han kom 
också till Innsbruck med sin fru för att 

gjorde han bra ifrån sig för att till slut placera 
sig på nionde plats av sexton deltagare. Trots 
allt var det en för nordisk del bra tävling då 
vi fick se en dansk överst på pallen och en 
norrman som fick dela tredje platsen med 
en annan deltagare.

Mästerskap även i år
Den första internationella håltagningstäv-
lingen är därmed lagd till historien och 
faktum är att planeringen för kommande 
tävling redan är i gång. Uttagningstävlingar 
och landsfinaler kommer att arrangeras i 
Sverige såsom förra året och en final kom-
mer att gå under stapeln i början av nästa år. 
Första uttagningstävlingen i Sverige kommer 
att arrangeras i samband med Maskinexpo i 
Barkaby i slutet av maj.
PATRIK SJÖGREN

Samtal med en vinnare...

stötta mig och det betydde mycket för mig.
 
Hur klarade du av pressen? Jag tror att min 
tidigare boxningkarriär hjälpte mig att 
behandla pressen och att kämpa till slutet. 
Jag önskade att göra mitt bästa för att göra 
ett så bra resultat som möjligt. Även om jag 
låg på tolfte plats efter första grenen.  ”It ain’t 
over ’til the fat lady sings” stämmer bra vid 
detta tillfälle!

Hur var det att borra och såga inför 600 
personer? Det var en otrolig upplevelse. Att 
höra allt folk hurra och stötta mig var stort. 
Min vän och jag har ett musikband och vi 
spelar vår musik inför publik. Att uppträdda 
ger mig som en adrenalinkick. Det var en 
liknande känsla under den här tävlingen.

Har segern ändrat ditt jobb? Har du eller 
ditt företag gynnats av segern? På vilket sätt 
i sådana fall? Inte egentligen. Jag försöker 

fortfarande att göra mitt jobb så gott jag 
kan. Kunderna har varit mycket positiva 
och stöttat mig inför tävlingen. De ringer till 
mig chef för att få europémästaren ut till dem 
för att göra jobbet och det är ganska roligt. 
Företaget har fått bra publicitet i samband 
med tävlingen via lokal-tv och tidningar, 
Vårt företag har alltid haft ett mycket bra 
anseende och detta resultat har hjälpt att göra 
det starkare. Min chef är ganska glad för det.

Vad säger din familj och vänner nu när du 
är Europamästare? Min fru Lisa var med 
mig i Innsbruck så hon såg hela tävlingen. 
Hon var mycket stödjande som hon alltid 
är. Mina barn var ganska stolta över deras 
pappa efter att de hört att jag vunnit. Jag har 
verkligen fått bra feedback från min familj 
och vänner och dom som tycker det är rätt 
fräckt att jag vann tävlingen.
TEXT: MICHAEL OTT OCH JESSICA PERSSON
FOTO: PATRIK SJÖGREN

Conny Svanborg i full fart med ett av tävlingsmomenten i mästerskapet.

Kim Guldbaeck, stolt vinnare av första Europamästerskapet.
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Brokk lanserar en ny 
kraftfull rivningsrobot
Brokk som är världens ledande 
tillverkare av fjärrstyrda 
rivningsmaskiner satsar aggressivt 
på produktutveckling och 
introducerar i mitten av oktober 
en ny kraftfull maskin, Brokk 
400. Maskinen blir därmed den 
största i Brokks produktlinje. 
Den nya robotens kraftfullhet i 
kombination med förmåga att bära 
tunga redskap ger en mycket hög 
avverkningskapacitet.
Brokk har sedan ett och ett halvt år tillbaka 
arbetat hårt med att ta fram en större 
maskinmodell än Brokk 330 för att flytta 
fram positionerna ytterligare på den globala 
rivningsmarknaden. Kravspecifikationen 
innehöll många önskemål; mer kraft, 
förmåga att bära tyngre redskap, snabbare 
positionering och längre räckvidd. 
- Vi är mycket nöjda med resultatet. 
Kraft, smidighet och genomtänkta 
konstruktionslösningar har resulterat i 
en helt ny maskinmodell som kommer 
att göra väsen av sig på marknaden, 
säger Per Waldemarson, verkställande 
direktör hos Brokk. I praktiken innebär 
den nya, stora rivningsroboten att ägaren 
kan ta på sig större demoleringsarbeten 
i användningsområden där det finns 
begränsningar på hur tung maskin man 
kan använda. Brokk 400 väger endast 4 
800 kg, vilket är en låg vikt i förhållande till 
den mycket höga avverkningskapaciteten. 
Utrustad med den Atlas Copcos 
hydraulhammare SB 552 får Brokk 400 
en slagkraft på hela 1 048 Joule. Den kan 
med fördel även utrustas med betongsax, 
stålsax, fräs, borr och olika typer av skopor. 
För att ge kunderna en möjlighet att enkelt 
byta mellan olika verktyg är maskinen 
utrustad med ett nydesignat snabbfäste.

Genomtänkt in i minsta detalj
- Bakom varje del i maskinens design 
har vi haft en tanke. Ledorden i 
utvecklingsarbetet har varit att skapa en 
optimal maskin vad gäller effektivitet och 
kraftfullhet, kombinerat med möjlighet 
att lättsamt kunna utföra service och 
underhåll, berättar företagets tekniska chef  
Gunnar Bystedt. Trots sin kraftfullhet är 
Brokk 400 snabb och mycket enkel att 
manövrera och positionera. Maskinen har 
även en hög markfrigång för att enkelt ta 
sig fram över rivningsmassor.. Det starka, 
tredelade armsystemet består av en svetsad 

lådkonstruktion med väl skyddade cylindrar 
och slangar. Räckvidden på maskinen är 
nästan sju meter horisontellt och knappt 
sju och en halv meter vertikalt. Detta gör 
det bland annat möjligt för maskinen att 
arbeta i större ugnar i processindustrin. För 
dessa miljöer kan Brokk 400 utrustas med 
värmetåliga slangar, extra cylinderskydd, 
ugnslarv, stålfötter, arm 3 heayv duty 
och tryckluftskylning, för att klara den 
höga omgivande temperaturen. Säkerhet 
är en viktig aspekt vad gäller samtliga 
Brokk-maskiner och detta har även varit 
en viktig parameter i utvecklingsarbetet 
av Brokk 400. Operatören kan utföra 
arbetet från en trygg och säker position 
med hjälp av en bärbar ergonomiskt 
utformad manöverlåda. Signalöverföringen 
är digital och sker via radio. På detta sätt 
blir operatören förskonad från många olika 
typer av risker, som till exempel fallande 
rivningsmassor och vibrationsskador.

Jämförelse 400 och 330
Brokk har genomfört ett stort antal tester 
av varje detalj för att säkerställa en hög och 
jämn kvalitet. Bland dessa tester ingick 
en praktisk jämförelse mellan Brokk 400 
utrustad med nya SB 552 och Brokk 330 
som utrustades med hydraulhammare SB 
450. Resultatet efter 15 minuter var mycket 
talande och visade att Brokk 400 är 50 % 
starkare än Brokk 330. - Våra maskiner är 

designade för att kunna användas i mycket 
tuffa miljöer och vår största maskin med 
hög kapacitet sätts oftast in i mycket tunga 
rivningar. Det är därför av stor vikt att 
simulera olika arbetsmoment innan en 
ny modell släpps på marknaden. Våra 
omfattande tester visar att vi har nått vårt 
mål med råge, säger Gunnar Bystedt.

Brokk 400 testad av kunder
Innan Brokk 400 lanseras på marknaden har 
den även testats i tre månader för utlåtande 
av två olika rivningsentreprenörer. - Det 
är otroligt vilken kraft och styrka nya 
Brokk 400 har. Vi har blivit mycket 
positivt överraskade och vi har ökat vår 
produktivitet markant under den period vi 
fick möjlighet att testa maskiner. Maskinen 
går helt enkelt inte att jämföra med något 
annat som idag finns på marknaden”, 
menar Conny Walden, ägare till företaget 
Walden Riv Service. Maskinen har även 
testats av Rivningsentreprenören Rivners 
AB, där Kent Winborg är lika imponerad: 
- Maskinens styrka tillsammans med nya 
hammaren SB 552 är otrolig, den är helt 
enkelt väldigt mycket att åka med. I vissa 
projekt kan det vara mycket trångt, vilket 
gör att man inte kan använda alla metoder. 
Men Brokk 400 är smidig och kommer in i 
trånga passager och har dessutom låg vikt i 
förhållande till dess kapacitet.
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Plugga in230 V eller 400 V

Ger 8 kWGer 8 kWGer 2,2 kWGer 2,2 kW

Ger 3,5 kW

Vi erbjuder samtidigt alla 
våra gamla Squantinakunder 

uppdateringspaket till ett 
mycket förmånligt pris.

Midhage lanserar Zenesis-teknologin i Sverige
Tekniken för tillverkning av dia-
mantverktyg är en vetenskap som 
utvecklas ständigt. Det finns allt mer 
avancerade metoder för att produce-
ra allt bättre verktyg. Konkurrensen 
mellan olika tillverkare är stenhård 
och tillverkningsmetoderna är ofta 
välbevakade företagshemligheter.  
Ett stort steg i utvecklingen under senare 
tid har varit tekniken att tillverka diamant-
segment med positionerade diamanter. I ett 
segment tillverkat med traditionell teknik 
hamnar diamanterna slumpvis men i ett seg-
ment med positionerade diamanter har kor-
nen placerats ut i exakta mönster. På så vis 
kan man få ut mer av varje korn och få fram 
verktyg som skär snabbare och har längre 
livslängd. Det finns idag ett flertal tillverkare 
som kan erbjuda verktyg med positionerade 
diamanter i segmenten. Ännu så länge har 
tekniken varit mest lyckad i sågklingor men 
man kan förvänta sig att tekniken kommer 
att utvecklas även för andra typer av verktyg. 
Jack Midhage AB har som sin huvudleve-
rerantör av torrkapklingor Ehwa Diamond 
i Sydkorea – en av världens största produ-
center av diamantverktyg. Ehwa Diamond 
började redan under 90-talet att forska i 
olika metoder för själva positioneringen 

av diamanterna under tillverkningsproces-
sen. I november 2001 hade man kommit 
så långt att de första patenten på en mycket 
avancerad positioneringsteknologi kunde 
registreras. Den komplicerade tekniken har 
dock medfört att man har fått lägga flera år 
på forskning eftersom gammalt, traditionellt 
tänkande inom tillverkningsprocesserna, 
blandningar, diamantkvaliteter o.s.v. har 
fått omprövas. Man kallar den unika tillverk-
ningsteknologin för Zenesis och man säger 
sig idag tack vare den kunna ta fram verktyg 
som överträffar allt annat.  Tekniken innebär 
att i segmentet är diamanterna så placerade 
att hela tiden under verktygets livslängd opti-
malt antal diamanter är optimalt spridda och 
i optimalt arbetande stadium av diamantens 
verkningstid. Man kan variera diamantkvali-
tet och storlek och ta hänsyn till exempelvis 
svansen som utgör stödet för varje diamant 
och att det ska finnas vägar ut på segmentet 
för det avverkade materialet o.s.v.

Omfattande tester
Tillsammans med Ehwa Diamond har Mid-
hage under en tid gjort omfattande tester 
med våtkapklingor för att hitta de rätta 
kvaliteterna för svenska håltagare och man 
lanserar nu de första Zenesis-klingorna på 

marknaden. Joakim Lindfors, som är pro-
duktansvarig hos Midhage, berättar att de 
tester som gjorts och de provklingor som 
levererats ut visar både livslängd och skär-
hastighet som är klart bättre än alla andra 
klingor på marknaden. “Det kan nog finnas 
situationer då någon annan klinga kan vara 
i närheten i något avseende men generellt 
så är Zenesis-teknologin överlägsen.” Priset 
för en Zenesis-klinga är något högre men 
med hänsyn till den extrema livslängden så är 
den klart lönsam, säger Joakim. “Dessutom 
skär den ju så mycket snabbare. Man höjer 
produktionskapaciteten, det är en fröjd att 
arbeta med den och lönsamheten på jobben 
blir bätte.” 

Kärnborr med samma teknik
Zenesis-teknologin är tillämpbar på alla ty-
per av diamantverktyg och Midhage kom-
mer under våren även att lansera kärnborr 
med samma teknik. Det är samma sak där, 
säger Joakim och ser imponerad ut. “Seg-
menten för kärnborr är inte bara ett snäpp 
bättre – utan flera snäpp.”  Joakim räknar 
med att på sikt så kommer Zenesis att bli 
den dominerande verktygstypen inom hela 
den professionella byggmarknaden.
MORGAN MIDHAGE
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Torsdagen och fredagen den 5-6 
mars höll Husqvarna öppet hus på 
sitt servicecenter på Kopparbergs-
gatan i Malmö. Företaget tog sina 
lokaler i besittning redan i juli 2008, 
men det har tagit sin tid att anpassa 
lokalerna och få den i ordning varför 
invigningen låtit vänta på sig.
Lokalerna som företaget förfogar över är 
hela 320 m²! Fredrik Jönsson är den säljare 
som är ansvarig för försäljningen och Håkan 
Claus ansvarar för service såsom reparatio-
ner på maskiner. Tanken är att man med kort 
varsel skall kunna få utförd service och även 
reparationer på servicecentret. Reservdelar 
finns på plats och skall ej behövas beställas 
varför det går att få snabb service. Lagret 

Plugg-annonsera!
En s.k. plugg-annons som denna 
kostar 300 kronor.

Skicka ett mail med din text till 
patrik.sjogren@wippies.se.

Invigning av nya  
fräscha lokaler i Malmö

Håkan Claus, mekaniker på servicecentret.

är också komplett med allehanda diamant-
verktyg vilket måste kännas tryggt för hål-
tagarentreprenörer i närområdet. I samband 
med invigningen kunde man beskåda deras 
nya demoleringsrobot Husqvarna DXR 
310.  Bilningsroboten imponerar med sin 
enorma kapacitet, men kanske främst för 
att den enligt fälttester visat sig vara förhål-
landevis enkelt att utföra reparationer på. 
De som ej haft möjlighet att besöka mäss-
san i Göteborg fick här en chans att se och 
känna på nyheten.

Väl tilltagna lokaler
Lokalerna som företaget förfogar över är 
väl tilltagna och kommer nog att bli en 

succé.Framåt lunchtid tittade en hel del 
glada håltagare in för att ta del av buffén 
som herr Pripp glatt serverade. Herr Pripp 
har när denna tidning gått i press tagit ut 
pension och vi passar härmed på att önska 
honom en skön tid som "dagledig".
PATRIK SJÖGREN
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Slätsågningskydd till 
Partners handkap
Göteborgsföretaget Jerneviken släpper ny-
heter på löpande band och nu är det dags för 
ännu en innovation. För ett par år sedan tog 
företaget fram ett slätsågningskydd anpassat 
för högfrekvenshandsågen Squantina från 
Dr Bender. Nu har man anpassat detta för 
att även passa till hydraulhandsågen Hus-
qvarna K2500. Slätsågningsskyddet går även 
att nyttja som ett vanligt sågskydd då det är 
avtagbart på en sida. Med ett enkelt grepp 
demonterar man snabbt ytterskyddet och 
vips kan man slåtsåga. Dock förutsätter det 
förståss att sågklingorna är försedda med 
passande hålbild. Därmed underlättas varda-
gen ytterligare för håltagaren ute på fältet.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: JERNEVIKEN
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Historien om HiB

Vi lyssnar på våra kunder!
Vi saluför alla typer av dammsugare, våtsugar, 

luftrenare m.m. Produkterna är delvis svensktillverkade 
och framtagna tillsammans med svenska håltagare, 

sanerare, golvslipare och byggentreprenörer.

0476-441010
www.swix.nu  info@swix.nu

SWIX AB

Under hösten 1983 råkade ett antal 
håltagningsentreprenörer stöta 
ihop på byggmässan i Göteborg 
och under en gemensam lunch upp-
täckte sällskapet att de vardagliga 
problemen var likvärdiga. Därmed 
väcktes idéen om ett närmare sam-
arbete mellan de olika håltagnings-
företagen runt om i Sverige.
På vårkanten året efter uppstod ett större 
missnöje med diamantverktygsleverantö-
rerna och efter en rundringning mellan 
företagen gjordes en överenskommelse om 
att träffas för att diskutera de uppkomna 
problemen. Den 19 juni 1984 träffades ett 
20-tal entreprenörer tillsammans med ett par 
leverantörer. Resultatet av denna träff  blev 
bl.a. den färgmärkning på diamantverktyg 
som man fortfarande använder sig av. I 
samband med detta möte togs det åter upp 
om att bilda en förening.

Entuiaster träffades
Ett par månader senare, närmare bestämt 
den 10 augusti samlades en grupp entusias-
ter hos företaget Hålmetoder i Solna för att 
diskutera hur man skulle gå vidare för bil-

dandet av en förening. Resultatet blev att fö-
retagen i Stockholmsområdet fick i uppdrag 
att ombesörja utredningsarbetet kring ämnet 
samtidigt som företagen från Göteborg och 
Malmö fick uppgiften att aktivera och intres-
sera andra entreprenörer om idéen. Hösten 
1984 (11 november) fick konsulten Martin 
Lejdvik i uppdrag att ta fram uppgifter om 
underlag, kostnader och de möjligheter som 
fanns för att bilda en förening. Under 1985 
hade gruppen fyra gemensamma möten och 
det var hos URAB i Södertälje, Borrteknik, 
Diamantsystem och Hålmetoder. Kontakt 
togs även med Stockholms Byggmästare-
förening, Småföretagarnas Riksförbund, 
Byggentreprenörerna m.fl. 

Interimstyrelse
Våren 1986 bestämdes det att föreningen 
skulle läggas som specialföretag under Byg-
gentreprenörerna. Den 12 augusti 1986 höll 
man ett konstituerande möte hos Industri-
håltagning för att utse en interimstyrelse. 
Interimstyrelsen träffades den 6 oktober 
1986 för att fastställa datum för det stora 
mötet samt föreslå stadgar, dagordning och 
valberedning. Tre år efter att den gemensam-

ma lunchen i Göteborg hade man kommit 
så långt att föreningen kunde kalla till sitt 
första stora möte. På Karella i Stockholm 
bildades HiB den 29 januari 1987, något som 
firades med champagne, mat och dans. Det 
tog nästan fyra år från tanke till verkställande 
och drygt 20 år senare är föreningen större 
än någonsin. Eldsjälar som vi skall skänka 
några extra tankar till är både Kjell Larsson 
och Gunnar Landborg. Utan dessa två tror 
jag inte att HiB hade funnits!

Facktidning och yrkesbevis
Under 1990 utkom föreningens första num-
mer av HiB-Info. Detta för att informera 
branschen om nyheter inom maskinutveck-
ling och andra matnyttiga tips. Föreningen 
arbetade även tidigt med att ta fram en 
kurs för att ge håltagarna yrkesbevis. Den 
första kursen hölls 3+3 dagar och ett 20-
tal håltagare deltog. Bland deltagarna fanns 
bl.a. Torsten Lindvall numera utesäljare hos 
Jerneviken.
PATRIK SJÖGREN
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Arbetslöshet kan 
bli personalbrist
Dagens jobbkris kan bli personalbrist i 
morgon. Därför är det viktigt att den gene-
ration som ska in på arbetsmarknaden har 
rätt kompetens. Detta var budskapet från 
företagare, arbetsförmedling och branschfö-
reträdare när Sällskapet Politik & Näringsliv 
anordnade ett seminarium i slutet av mars. 
Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör 
för arbetsförmedlingen, är bekymrad över 
den höga ungdomsarbetslösheten. Ofull-
ständiga betyg är en förklaring, menar hon. 
Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier infli-
kade att det är oerhört viktigt att komma till 
rätta med svårigheterna för unga att komma 
in på arbetsmarknaden.
Källa: Svenskt Näringsliv.

Svarta jobb blir vita 
med permanent 
husavdrag 
Sveriges Byggindustrier (BI) ser mycket 
positivt på det lagförslag om ett permanent 
husavdrag som regeringen nu presenterar. 
-Historiskt sett vet vi att ROT-avdrag är det 
effektivaste sättet att motverka svartarbete 
inom hushållssektorn. Ungefär två miljar-
der kronor om året fördes över till den vita 
sektorn under de tidigare perioderna med 
ROT-avdrag. Med en permanentning och 
en beloppsmässig höjning kommer effek-
terna att bli större, säger Björn Wellhagen, 
ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges 
Byggindustrier.
Källa: Sveriges Byggindustrier.

Dispens ska ge 
lärlingsjobb
Byggnads och Sveriges Byggindustrier har 
enats om en dispens för att försöka få ut fler 
lärlingar på byggena. Det gör att företagen 
utan att ansöka hos regionala yrkeskommit-
téer kan anställda lärlingar på korta anställ-
ningsperioder. -I den rådande konjunktur 
och med de enormt stora kullarna som 
släpps ut på byggmarknaden måste vi göra 
något. Om detta leder till att fler kommer 
ut vet vi inte i dagsläget, men något måste 
göras, säger Conny J Johansson på Byggnads 
avdelning 12 i Göteborg. Fram tills nu har 
det då krävts att man i varje enskilt fall an-
sökt hos regionala yrkeskommittéer i landet 
för att få en kortare anställning godkänd. 
- Men genom en generell dispens som gäller 
till den 31 december 2009 har parterna öpp-
nat upp för korta anställningar utan att en 
regional yrkeskommitté ska behandla varje 
ärende för sig, säger Conny J Johansson.
Källa: Byggnadsarbetaren.

Vad händer här då?

Ny ledamot i HiB
Inför årsstämman hade Joakim Lenander 
och Leif  Sjögren aviserat att de ej var vil-
liga att ställa upp för en ny mandatsperiod. 
Detta öppnade därmed upp för förnyelse 
och valberedningen fann ett bra alternativ i 
Linda Dahlin samtidigt som sittande styrelse 
tillsammans med valberedningen valde att 
minska antalet ledamöter. Därmed ersatte 
man bara en avgående ledamot.

Första kvinnan i styrelsen
Den första kvinnan har därmed tagit plats 
i styrelsen och det är glädjande ur många 
synvinklar. Linda som är född 1978 bor 
i centrala Göteborg och arbetar sedan 
november 2000 som administratör och or-
dermottagare på Betonghåltagning i GBG 
AB. -Varför jag tackade ja till att medverka 
i styrelsen är p.ga. av att branschen fortfa-
rande är relativt ny och chansen till att kunna 
vara med och påverka/utveckla anser jag är 
stor.  Jag hoppas på att kunna bidra med nya 
infallsvinklar avslutar Linda.
PATRIK SJÖGREN

Västeråsföretaget PB:s Håltagning har fått 
i uppdrag att utföra diverse håltagning och 
rivning i ICAs gamla lager i Västerås. Loka-
lerna skall byggas om till ett idrottshus där 
kommunens olika idrottsutövare skall kunna 
spela allt från innebandy till att brottas. När 
vi var på plats höll grabbarna just på att riva 
ut det sista av rökschaktet som stått mitt i 
lagerlokalen. Rökschaktet gick mellan golv 
och tak varför man valde att väggsåga be-
tongväggarna för att därefter lyfta ner dessa 
med hjälp av hjullastare. För att gardera sig 
fanns det även Bobcat och bilningsrobot att 

använda. På bilderna ser man det sista som 
återstod av betongkonstruktionen.
PATRIK SJÖGREN
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Håltagning för pool i Kollebäck
NCC Diamant i Halmstad fick en 
förfrågan av Andreassons Väg och 
Bygg i Göteborg angående en wire-
sågning i berg för en swimmingpol 
i källare. En hyfsat stor villa som 
totalrenoverades av Byggprojekt i 
Väst AB. 
I jobbet ingick att en pool skulle byggas i 
källaren. Huset som ligger på en bergsknalle 
innebar att frisågning med yttre begräns-
ningar måste göras. Försiktig sprängning 
av ett 4x7x3,5 m stort hål i källargolvet! 
Man började med att borra sex stycken 
Ø230 mm hål som var ca 3,5 meter djupa. 
Vansinnigt vackra borrkärnor blev det av 
borrhålen!. Kärnorna hade Kjell "Bävern" 
Bengtsson redan intecknat för att ge dem 
till konstnären Anders Öhlund. Håltagarna 
bedömde den rödgrå Göteborgsgnejsen vara 
ganska hård medan sprängarna tyckte att 
den var normal. Med dynamit till hjälp är 
allting mjukt förståss.

Wiresågning med låg takhöjd
Ett hål i varje hörn samt ett på mitten av 
långsidorna. Sedan var det bara att montera 
wiresågsutrustningen.  Wiresågen bestod av 
en egenkomponerad utrustning då takhöjden 
var max 2,9 meter. Tyvärr hade ett missför-
stånd uppstått om poolens djup. Borrhålen 
skulle varit 50 cm djupare än färdig schakt-
botten. Sågningen blev därför besvärligare 
än det behövt vara pga. att den sista biten 
ställer mycket högre krav på wirens styrka. 
Med ett antal wirebrott som följd (inget kul 
att ta upp ställningarna ur de 3 meter djupa 
hålen och dra om wire) kan man hålla sig för 
skratt. Ett sådant avbrott tog ett par timmar. 
För de som inte känner till negativ wiresåg-

ning så kommer här en liten förklaring. Hål 
borras i hörnen i lagom stora stycken, i hålen 
sänker man sedan ner ett brythjul vilket är 
monterat på ett stativ som passar precis i 
hålet. Stativet fixeras i hålet och fästes eller 
alla konstens regler. Samma procedur i andra 
änden! Under sågningen dras wiren nedåt i 
berget/konstruktionen. Sista biten är svår 
när wiren är nästan rak och därför är det 
viktigt att hålen skall vara djupare än färdig 
schaktbotten.

125 ton berg
Efter färdig sågning började Viggo Andreas-
son och hans mannar att borra/spränga och 
lasta ut ca 125 ton berg, mer eller mindre för 
hand. Lågt i tak gjorde det omöjligt att borra 
och lasta ut maskinellt. Sprängning gjordes i 

1 meters pallar. Hyfsat vackra bergsytor blev 
det efter wiresågningen. Efter sex veckors 
hårt arbete med utlastningen var det dags 
för borrning till en dräneringsledning för 
schaktbotten. Ett Ø86 mm hål borrades i 
botten av schaktet och mäktiga 16 meter 
djupt blev hålet.  Det var ett relativt sprick-
fritt berg. Längsta borrkärnan blev 3,9 me-
ter lång. Efter slutfört arbete skall botten 
avjämnas med makadam och sedan isoleras 
samt gjutas poolväggar för att till slut kaklas 
i sedvanlig ordning. Detta arbete utförs av 
Byggprojekt i Väst AB.
TORSTEN LINDVALL

Negativ wiresågning där wiren dras nedåt i berget.
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AVS. HiB, Box 5054, 102 42 STOCKHOLM

BPOSTTIDNING

Husqvarna Construction Products lanserar nu en helt ny serie maskiner 
och diamantverktyg för ytbehandling. Tre modeller slip- och polermaskiner 
för sten och betong samt två kraftfulla industridammsugare är det senaste 
tillskottet i sortimentet.

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
Box 2098, 550 02 Jönköping, Tel: 036-570 60 00, Fax: 036-570 60 10.

www.husqvarnacp.com
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