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ATT deT SKA behövA TA 100 år  
för ATT vågA viSA SinA KänSlor? 
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund och Plåtslageriernas Riksförbund har verkat  
för medlemsföretagens bästa sedan början av förra seklet. Vi är två organisationer som 
sett till att taken blivit säkrare för våra plåtslagare, att arbetsmiljön blivit bättre för 
mekanikerna i verkstäderna, att inomhus klimatet blivit hälsosammare för barn och 
vuxna och att lön samheten ökat för landets stål- och smidesföretag.
 Nu är det dags för förändring och nytänkande. Våra två organisationer kan bli ännu 
bättre genom att gå samman och bilda Entreprenörföretagen AB. Vi kommer att driva 
frågor som är avgörande för branschernas utveckling. Till exempel lönsamhet, status, 
kunskapsöverföring, miljö och säkerhet, material  utveckling och inte minst att 
intressera nästa generation för våra yrken. 
 Inom vår organisation hittar du nu fyra bransch  föreningar: Byggnads plåt, Ventilation, 
Stål- och Lättbyggnad samt Mekanik. Mer information hittar du på entreprenorforetagen.se. 
 Nu omfamnar vi ett nytt sekel!
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LEDAREN

”Sunt förnuft är en instinkt. 
Tillräckligt av det är genialitet”

I förra ledaren skrev jag om hur viktigt det kommer att bli att nyanställa och att hitta rätt 
personal nu när produktionstakten ökar. Det verkar som om det är ett hett ämne för da-
gen och vi kan läsa om detta problem i flera ledande tidningar. Vi på Svensk Verkstad 
har i flera ledare det senaste året tagit upp detta. Vi har skrivit om nedläggningar, ut-
flyttning av produktion och hur viktigt det nu är när produktionen har tagit fart att kunna 
möta upp detta behov, annars vet vi nog alla vad som händer. 

Svensk Industriförening gjorde en barometer om bristen på arbetskraft för första kvarta-
let i år och den pekar på att det största hotet är bristen på utbildad arbetskraft. Många fö-
retag säger att de kommer att anställa, enligt barometern finns behovet för var tredje fö-
retag. Undersökningen visade också att sju av tio företag ökade omsättningen för fjärde 
kvartalet i rad, många redovisar även en ökad vinst. Denna information säger att drygt 
vartannat företag borde behöva anställa inom en snar framtid för att möta produktions-
volymerna, men många är fortfarande av förståeliga skäl ganska försiktiga. 

Så om vi sammanställer information så finns det ett akut behov av utbildad personal, 
samtidigt som många är försiktiga med att anställa fast de egentligen kanske borde. Om 
detta stämmer, kommer problemet att hitta utbildad personal att öka, när dessa företag 
inte längre kan vänta med att anställa.

Här är några andra röster som har plockats upp från etern. 

”Blev klar på KTH för snart 4 månader sedan, har ett tjockt CV med relevanta sommar-
jobb och sociala arrangemang, ett betygssnitt som placerar mig på topp 10% är inte 
heller fy skam. Men får inget jobb? Alla kräver minst 3 års erfarenhet...”

”Jag skulle tro att antalet svenska ingenjörer som jobbar i Norge och Danmark räknas i 
tusental. Jag har inte träffat någon norsk eller dansk ingenjör i Sverige. Det vore intres-
sant att höra vad arbetsgivarna har för förklaring till varför det är så...
Hur går det ihop undrar vi?”

”TYVÄRR FÖRETAG, ni kan inte både ha kakan och äta den. Ni måste 
anställa egna nyexade och investera i framtiden för att säkra kom-
petens. Men alla stoppar huvudet i sanden som strutsar och väg-
rar.”

”Alla företag vill anställa ingenjörer, ingen vill investera i att 
lära upp dem!!!”

Skicka gärna in dina erfarenheter och tankar om detta till: 
info@qimtek.se 

Siffrorna pekar uppåt för de svenska  
underleverantörerna och framtiden ser 
fortsatt ljus ut!
Det är i alla fall en bra början på ett 
oroande problem.

Med vänlig hälsning

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se

Akut problem oroar företagen 
när framtiden ser ljus ut...

George Bernard Shaw
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Kossab Industriteknik AB i Piteå tillverkar bland annat tryckkärl. 
2009 utsågs man till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Idag är Tibnor 

helhetsleverantör till Kossab. Vi levererar stål, metaller och rostfritt. 
Dessutom deltar vi i uppstartsskedet av nya projekt och i konstruktionsgenomgångar 

där vi tillsammans väljer bästa tillverkningssätt, och materialval som gynnar 
Kossabs effektivitet. Vad kan vi göra för dig? 
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JETSTREAM TOOLINGTM

För effektivare svarvning i svårarbetade legeringar har Seco Tools i samarbete 
med flygindustrin utvecklat Jetstream Tooling. 

Med Jetstream Tooling riktas kylvätskestrålen med högt tryck mot det optimala 
läget vid skäreggen. Detta medför att:

  • Spånan lyfts bort från spånytan och spånbrytningen förbättras. 
 • Värme avleds från skärzonen och ökar livslängden.

Du behöver inte längre välja - Jetstream Tooling ger både längre verktygslivs-
längd och ökad produktivitet.

För mer information, kontakta din lokala Seco representant

www.secotools.com
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”Vi måste bli bättre på 
att automatisera”

Svenska företag 
har börjat inves-
tera i maskiner 
igen, men...

Invester ingstakten 
ökade ordentligt under 

hela 2010 och det dipp man 
befarade under hösten kom av 

sig. Därför överträffade de fak-
tiska siffrorna de förväntade.
– Prognosen i början av sommaren 

sa 35–40 procent upp. Det blev istället 
hela 57 procent när vi kunde se resultatet 
i slutet av året. Och uppgången fortsät-

ter, säger Matts Spångberg, men på-
minner samtidigt att den uppgången 

sker från synnerligen låga nivåer.
–  I princip ligger vi på en nivå som 

motsvarar halva den marknad vi hade 
före krisen. Då handlade det om 4,5 mil-
jarder. Under lågkonjunkturen föll det 

till rint 1,2–1,3 miljarder. 
– Nu har vi som sagt tagit hem en 

hel del, och i snabbare takt än vi räk-
nat med. Men fortfarande har vi långt 

kvar till den höga siffran. I slutet av 
året låg vi på 2,1 miljarder – allt-

så  betydligt lägre än före krisen.
Upphämtningen är dock 

glädjande och det är all-
deles uppenbart att 

order efter or-
der ramlar in 
hos maskin-
säljarna och 
svensk in-

dustri inves-
terar således 

stort i maski-
ner för närva-

rande.
– Det är maski-

nerna som driver 
uppgången och det 

är där de stora ion-
vesteringarna sker, 

även om det 

också går väldigt mycket uppåt även för 
verktygen.

Även om många stora företag investe-
rar mycket utomlands, konstaterar Matts 
Sångberg att flera av de stora, börsnote-
rade företagen har gjort investeringar i 
Sverige.

– Det är naturligt att de stora företa-
gen, som verkar globalt, gör stora inves-
teringar utomnlands. De vill vara nära 
marknaden. Samtidigt innebär naturligt-
vis det att underleverantörerna i Sverige 
går miste om många ordrar.

– Men svenska företag har ändå möj-
ligheten att få en del av kakan. Vad som 
måste till är ökad affektivitet för att 
kunna ta upp kampen med länder som 
kan  producera billigare än vi.

AutomAtisering
Effektivisering heter i första hand 

automatisering. Maskinparken är 
förhållandevis modern och det är 
som sagt uppenbart att svensk indu-
stri investerar i ny teknik.

Men hur är det med automatise-
ringen?

– På automatiseringsmässor-
na i Europa konstaterades för ett 
par år sedan att Sverige inte har 
en bra automatiseringsgrad. 
Det blir bättre, men fortfarande 
finns en hel del att göra i det fal-
let.

– Stora företag är naturligtvis 
duktigast på det och har gene-
rellt en väldigt hög automati-
seringsgrad. Det såg vi tyd-
ligt på Tekniska Mässan, till 
exempel. Det var väldigt få 
av de större företagen som 
inte visade någon form av 
automation.

– För underleverantörernas del är det 
väldigt varierande. Många är duktiga, 
men många har väldigt mycket kvar att 
göra.

Efter ett kraftfullt och plågsamt fall under krisen, börjar den sven-
ska maskinmarknaden återhämta sig. 2010 blev betydligt bättre 

än väntat och för närvarande går kurvorna uppåt – även om det är 
långt kvar till nivåerna före krisen.

– Svenska företag har börjat investera igen, konstaterar Matts Spång-
berg, SVMF. och det är bra.

– Men vi måste bli bättre på automatisering, för att hänga med i den interna-
tionella konkurrensen.
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”Vi måste bli bättre på 
att automatisera”

Automatiserade processer. robotassisterade 

maskiner blir allt vanligare, men det behövs 

mer av den varan hos fler företag för att vi 

ska bli konkurrenskraftiga.

– Det är de som inser vikten av auto-
matisering som blir framgångsrika och 
överlever.

Matts Spångberg hänvisar den tröghet 
vi kan skönja här till traditionen inom 
industrin, med mycket folk i produktio-
nen. Detta innebär att automationsinves-
teringar under lång tid legat långt ner på 
dagordningen.

– Men det håller på att ändra sig nu. Det 
är ingen tillfällighet att Metall inte läng-
re är störst inom LO. Idag producerar vi 
mer än under 70- och 80-talen, då Metall 
var störst. Det beror på en ökat automa-
tionsgrad.

– Vi kan göra en jämförelse med läke-
medelsindustrin och u

matts spångberg är nöjd med ut-
vecklingen för maskiner just nu, men 
uppmanar också svenska företag att 
lägga mer krut på automatisering.
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elektronik industrin, som är långt fram-
me när det gäller automation, liksom 
sågverk och papper. Det springer inte 
omkring hundra man i fabriker där man 
gör piller. Där gör maskinerna jobbet. 
Men så har de heller inte det historiska 
arv som tillverkningsindustrin har.

– Detsamma gäller ju faktiskt också det 
vi kallar lågkostnadsländerna, de nya in-
dustriländerna. De har kommit rakt in 
i den automatiserade tidsåldern. När 
Kina bygger en industri tittar de inte på 
hur mycket folk det går åt att tillverka 
en produkt utan vad som finns i form av 
maskiner och processer. Ur ett historiskt 
perspektiv hoppar de alltså över en del 
av de utvecklingsstadier vi gått igenom.

AnpAssAd AutomAtion
– Det handlar om  att göra rätt saker vid 

rätt tillfälle. Nu är det hög tid att anamma 
automatisering.

Det handlar naturlitgtvis inte om att au-
tomatisera till varje pris, utan att anpassa 
tekniken till behoven.

– Det ser olika ut för olika företag. En 
del måste göra det nu, andra har längre 
tid på sig. För ytterligare andra företag 
kan det räcka med väldigt små åtgärder 
för att bli tillräckligt effektiva.

Maskinsäljarnas affärer tenderar nu-
mer att mer inriktas mot dels dyrare  ma-
skiner som kan mer, dels automation.

– Idag måste du sälja maskiner med 
någon form av automation, säger Matts 
Spångberg.

Vinst i AllA lägen
Spångberg får stöd för sina åsikter av 

Tomas Agdahl på Fastems, som bekräf-
tar att det är lite si och så med automati-

seringen i svenska företag, även större.
– Visst är stora företag som Volvo, Sca-

nia och så vidare, duktiga på automation, 
men det finns mer att göra hos de flesta. 
Det finns många större företag som fort-
farande lever i gamla tider.

Fastems levererar produktionssystem 
för att automatisera palettbaserade flero-
perationsmaskiner, men också robotcel-
ler för maskiner som inte är palettbasera-
de, till exempel svarvar.

– Det är inte alls så att det bara är lön-
samt att automatisera för stora serier, 
menar han. Våra palettbaserade system 
lämpar sig istället bättre för varierad pro-
duktion.

Ett vanligt scenario i en verkstad är en 
horisontalmaskin med två paletter för 
två fixturer.

– Det innebär att man ideligen måste 
stanna, stå stilla och rigga om. Då väljer 
man ofta att köra upp 2 000 bitar även 
om man bara behöver 500. Det betyder 
alltså inte bara stillestånd i maskinen, 
utan också att man binder kapital.

– Investera hellre i flera paletter, för 
kanske 20 olika fixturer. Om du bara ska 
köra en detalj av en sort, så vinner du på 
det. Istället för att rigga om i timmar, 
blir ställtiden kanske 30 sekunder. Job-
ba med det du ska. Ska det vara 56 bitar – 
gör då 56 bitar. Punkt, slut.

Vi blir bättre
Tomas Agdahl konstaterar dock att, 

även om det finns mycket kvar att göra 
hos väldigt många företag, anammas au-
tomation i allt raskare takt av företag av 
vitt skilda storlekar.

– Viljan att automatisera har egentligen 
inte med företagets storlek att göra. Vi 

jobbar mot både ”Karlssons Mekaniska” 
med 18 anställda och stora, multinatio-
nella företag. Omkring tusen system job-
bar för närvarande världen över.

Omkring hundra av dessa finns i svens-
ka företag, där systemen omfattar auto-
mation av en upp till sju-åtta maskiner.

– Svenska företag blir bättre och bättre 
på automation, konstaterar Tomas Ag-
dahl. Äntligen!

– De gör det naturligtvis för att bli bätt-
re på den egna marknaden, och inser att 
automation är nyckeln till konkurrens-
kraft gentemot lågkostnadsländerna. Får 
du bara till en effektiv produktion, sjun-
ker kraftigt framställningskostnaderna 
och då får du också de kunder som idag 
går utanför landsgränserna. Närheten är 
alltid attraktivt för köparen, men inte till 
vilket pris som helst.

– Det är också i allt större utsträckning 
så att slutkunden kräver av leverantören 
att satsa på bättre produktionsteknik.

VinnAnde effektiVitet
– Vi måste bli bättre på automation, 

slår Matts Spångberg fast. Ska man prata 
om trend på maskinmarknaden, så är det 
just det; automation.

 – Musik- och spelbranscherna må 
växa, men det är ändå industrin som står 
för 70 procent av landets export. Indu-
strin lever och det ska den fortsätta göra. 
Men vi står oss slätt om vi inte kan föl-
ja med i utvecklingen, bli effektivare och 
öka vår konkurrenskraft. 

–Vi är inget lågkostnadsland – alltså 
måste vi vara bättre på produktionsef-
fektivitet och kunskap.

en bild som sammanfattar fastems produktionssystem, dels 
palettbaserade system, dels robotceller. illustration: fastems
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LASTBIL.

HT Svarv tillverkar axlar till i stort sett de flesta av 
världens lastbilar.
 Specialstålet som de använder kapas i vår 
anläggning. Till exempel varmvalsad respektive 
skalsvarvad rundstång, kalldragen stång, slipad 
axel. Både korta och långa serier. 
 På köpet blir HT Svarvs produktion mer flexibel 
samtidigt som deras investeringsbehov i lokaler 
och maskiner minskar.
 Behöver du balk, rör, stång, profiler och plåt i 
stål, rostfritt eller aluminium? Välkommen att se allt 
som vi kan erbjuda på www.begroup.se
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Maskinmarknaden 
har vaknat

Upplevelserna varierar i och för sig en 
smula mellan olika maskinsäljare vi pra-
tat med, men överlag har kurvorna vänt 
uppåt, i synnerhet under hösten. Trenden 
är tydlig.

– Full fart, säger Magnus Cronholm på 
Lichron till exempel. Första indikatio-
nen kom redan i maj förra året, sedan har 
det gått stadigt uppåt och gör det fortfa-
rande. 

– Den annars lugna januari har varit 
ovanligt bra för vår del. Vi räknar som 
bara den just nu.

Positiva är också Henrik Fransson på 
Maskin AB A Fransson och Edströms 
Ola Andersson.

– En hyfsad start, menar Fransson. Sis-
ta kvartalet var det ordentlig rush vi har 
många bollar i luften just nu.

– Jag vill inte kalla det högkonjunktur, 
men hösten har varit skaplig, menar An-
dersson.

Carola Fransson på TL Maskinpartner 
stämmer in och konstaterar att 2010 av-
slutades på ett bra sätt.

– Det är mycket på gång just nu och det 
är tydligt att det finns ett investerings-
behov hos företagen. Tekniska Mässan 
gav väldigt mycket bra kontakter och det 
njuter vi frukterna av nu.

Walter Abdiu på Respond Industry 
upplever också en ökning.

– Det har ökat under hösten, men det är 
naturligtvis fortfarande lång tilll toppen, 
säger han.

ett uppdämt behoV
Efter en period av lite eller inga inves-

teringar i maskiner, finns det nu ett upp-
dämt behov av ny teknik ute hos företa-
gen och för att möta uppgången krävs 
investeringar. Det är det som syns i ma-
skinsäljarnas orderböcker i en ökande 
takt.

– Företagen har hållit igen under krisen 
och nu drar de på, säger Cronholm. Det 
resulterar i ganska stora projekt för oss 
och det ligger mycket i pipen just nu. Det 
ger oss ett ökat självförtroende och jag 
tror att vi får ett ganska gott år.

Det talades i höstas om en dipp, men av 
den blev intet.

– Uppgången kom fortare än vi vågat 
tro, säger Ola Andersson. Vi befarade ju 
att lågkonjunkturen skulle bli betydligt 
längre än den blev. Det gäller i synnerhet 
Sverige  och Tyskland. Det verkar vara 
mer drag här än längre söderut i Europa.

AutomAtion ökAr
Vad är det då man fyller sitt behov av 

när det gäller maskiner för skärande be-
arbetning?

Det finns ett par väldigt tydliga trender. 
En av dem spelar Matts Spångberg i hän-
derna.

– De flesta maskiner som säljs är mer-
utrustade, säger Henrik Fransson. Ofta 
en fjärde och femte axel och vi får alltfler 
förfrågningar om automation.

foto: haas foto: lichron

foto: tl maskinpartner

Marknaden för skärande 
maskiner har vaknat efter låg-
konjunkturen och även om 
det, som Matts Spångberg på 
SVMF mycket riktigt påpekar, 
är långt kvar till nivåerna före 
raset, verkar maskinsäljarna 
må ganska bra just nu.

u
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– din lokala gasleverantörwww.strandmollen.se // 0372 155 40

Kompetent rådgivning om gas
till svets & laserskärning

Fransson menar också att vi har kom-
mit ganska långt när det gäller automa-
tion i Sverige.

– Det tycker jag absolut. Jämfört med 
andra länder i Europa ligger vi långt 
framme, och trenden är alltså att fler och 
fler företag investerar i automation, mer 
assistans av robotar till maskinerna.

– I synnerhet är det fortfarande de stora 
företagen som investerar i automation, 
men det sprider sig även till medelstora 
och mindre företag, säger Magnus Cron-
holm.

köper större mAskiner
En annan tydlig trend är stora maski-

ner. Under några år har företagen inves-
terat i större maskiner och den trenden 
förstärks.

– Vi har aldrig sålt så mycket stora ma-
skiner som den här hösten, konstaterar 
Ola Andersson. Det har nog delvis en lo-
gistisk förklaring. Stora maskiner kan ta 
stora bitar och stora bitar vill inköparna 
inte släpa från Kina. Det är alltså ett kon-
kurrensmedel.

– En annan förklaring är att stora ma-
skiner numer kan massproduceras på ett 
mer kostnadseffektivt sätt, menar Hen-
rik Fransson. Det gör stora maskiner mer 
tillgängliga för fler företag. Förr var det 
en nästan omöjlig investering för många. 
Idag klarar de flesta investeringen. För 
inte så länge sedan kostade exempel-
vis en karusellsvarv flera gånger mer än 
idag.

– Detsamma gäller fleroperationsma-
skiner, flikar Ola Andersson in. För tio 
år sedan kunde en stor flerop kosta en 
miljon. Idag kostar motsvarande maskin 
kanske 300 000 kronor.

MAF har en längre tid sålt stora maski-
ner, även om det för närvarande är gan-
ska blandat mellan större och mindre, 
vilket innebär att investeringsbehovet 
hos företagen är brett.

– De har legat lågt ett tag, så nu satsar 
de i både stort och smått.

leVerAntörernA  
inVesterAr i ny teknik

Den bild som maskinsäljarna målar 

upp över investeringsviljan bekräftas 
också av underleverantörerna, liksom att 
man investerar i automation i allt större 
utsträckning.

– Man måste alltid avsätta pengar för 
maskiner, menar Karl-Axel Eriksson på 
verktygstillverkande Avesta Verkstäder 
AB. För att hänga med måste man hela 
tiden förnya sig.

Avesta Verkstäder har en bred maskin-
park, huvuddelen styrda maskiner.

– Vi har ännu ingen automation, men 
så småningom ska det stå en robot i verk-
staden, för att assistera två svarvar.

Eftersom företaget tillverkar axlar ef-
terlyser Eriksson stadighet i maskinerna. 
det går lite stick i stäv med utvecklingen, 
där snabbhet prioriteras.

– Snabbhet är naturligtvis viktigt. Att 
accelerera så fort som möjligt, köra 
snabbt och bromsa in fort. Men snabb-
heten får man ofta på bekostnad av sta-
digheten.

– Det är viktigt att investera i ny teknik 
och det gör vi ungefär var tionde år, sä-
ger Victor Carlsson på Bröderna Carls-

skärslipning hos seco tools.
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foto: Victor Carlsson

son AB, där man bland annat arbetar 
med stycken upp till tio ton mot verk-
stads-, energi- och processindustrin.

Behovet av automation är för närvaran-
de inte stort hos Bröderna Carlsson.

– Vi jobbar oftast med styckordrar och 
då står inte automation högst på agen-
dan. Vad vi behöver är noggrannhet och 
snabbhet hos maskinerna.

hur hittAr mAn  
rätt mAskin?

– Utbudet av maskiner och fabrikat är 
stort och man får begränsa sig till några 
få som man tittar närmare på. Man bru-
kar få en känsla för hur bra maskinen är. 
Priset är naturligtvis viktigt. Vi koncen-
trerar oss snarare på rena fräsar och svar-
var än multifunktionsmaskiner. Med den 
produktion vi har fungerar det bäst. En 
fräs eller svarv kan kosta fem 
miljoner, medan en mul-
tifunktionsmaskin 
kan kosta 
18.

Investeringstakten kunde vara högre 
när det gäller maskiner, menar Victor 
Carlsson.

– Vi har halkat efter på grund av våra 
finansiärer, säger han. Bankerna mås-
te rycka upp sig och låna ut pengar. Ska 
vi hänga med ordentligt kräver det ofta-
re investeringar i ny teknik än vi har möj-
lighet att göra idag.

På Atlings Maskinfabrik i Ockelbo ar-
betar tre robotar. Två av dem jobbar med 
hantering i den skärande produktionen, 
en svetsar.

– Investringar i ny teknik och 
kompetens är av högsta 
vikt, säger Mika-
el Olofsson 
på At-

lings. Vi tillhör en hårt konkurrensutsatt 
bransch och det finns en klar överetable-
ring av företag som vårt. Därför måste vi 
måste spänna musklerna ytterligare för 
att hänga med.

– Men vi har gått starka ur krisen och 
nu är det roligt att se att det går 
uppåt för de stora företa-
gen.
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Ett ständigt krav på

vassare 
verktyg

Tuffare och tuffare material 
ska bearbetas och kraven på 
bättre och bättre verktyg kom-
mer som ett brev på posten 
för vertygsutvecklarna.

– Det kommer hela tiden fler exotiska 
material som vi måste utveckla verktyg 
för, säger Anders Jinglöv, vd på 
Walter Norden. I synnerhet 
flygindustrin, men 
också i stor 
u t -

sträck-
ning bilindu-

strin, vill ha segare 
och lättare material i syf-

te att få ner bränsleförbrukningen 
utan att ge avkall på säkerheten. Man er-
sätter gjutjärn med aluminium och titan 
och så vidare.

Då ökar utmaningarna för verktygstill-
verkarna i jakten på att hitta det optimala 
verktyget för det aktuella materialet.

– Samtidigt ökar kraven hos företagen 
på att få ut fler detaljer per maskintim-
me.

Fokus för utvecklingen av vändskär 
och andra verktyg ligger dels på grund-
materialet, dels beläggningarna.

– Vi tillhör ju Sandvik-koncernen och 
där läggs mycket stora resurser på   att 
utveckla material.

utVeCkling i symbios
Maskinmarknaden och verktygsmark-

naden går hand i hand. Ökar maskinför-
säljningen, ökar också verktygsförsälj-
ningen. Det är naturligt.

– Men det förhåller sig också så att ut-
vecklingen av maskiner respektive verk-
tyg inte helt matchar varandra. Ena stun-

den är verktygen det som begränsar 
bearbetningen, i nästa stund är det ma-
skinerna. På det sättet driver de varandra 
i utvecklingen till bättre maskiner, res-
pektive bättre verktyg.

Är de ständigt ökade kraven på nya och 
bättre verktyg som en följd av ut-
v e c k - lingen av nya mate-

rial ett problem för 
er som utvecklar 

skär och verk-
tyg för skä-
rande bearbet-

ning?
– Jag ser det mer som en 

utmaning och en möjlighet till af-
färer, säger Anders Jinglöv.

mAn skA Aldrig VArA nöjd
För Walter är tiderna ganska goda nu, 

precis som de är för maskinmarknaden. 
Och detsamma gäller för Iscar.

– Vi hade vår botten i maj 2009, säger 
vd Weine Werlevik. Sedan dess har det 
gått uppåt och i mars 2010 lyfte det ytter-
ligare. Nu går det ständigt bättre.

Ständigt är också kännetecknande för 
utvecklingen av företagets produkter, 
verktygen. Iscar lever i samma värld 
som Walter Norden och det betyder en 
ständig utveckling av bättre verktyg.

– Prestanda och användarvänlighet står 
i fokus när det gäller att utveckla verk-
tyg. Målet är hela tiden för företagen att 
producera mer per tidsenhet.

– Men an-
vändarvän-
ligheten är 
också vik-
tig. Operatö-
ren ska gilla 
verktyget.

Innom kon-
cernen har 
man sin egen 
metodik när 
det handlar 

om utveckling.
– När en ny produkt lanseras konkurre-

rar utvecklingsteamen i koncernen med 
den produkten för att nästa gång åstad-
komma något ännu bättre.

– Man ska alltså aldrig vara nöjd utan 
ständigt sträva efter att göra något bättre.

Den utvecklingstävlingen  har bland 
annat resulterat i SumoCham, ett borr 
med utbytbar spets.

– Ett alldeles förträffligt exempel på 
nytänkande. Det innebär att borret sit-
ter kvar i maskinen och kan bestyckas 
upp till 50-60 gånger i den tredje genera-
tionen av den borrtypen. Metoden finns 
också i en pinnfräs.

rätt Verktyg
Patrik Kivistö på CNC Sweden, som 

säljer verktyg för så vitt skilda material 
som trä, plast och aluminium men också 
stål för gravering i exempelvis myntin-
dustrin, konstarerar också att marknaden 
för närvarande går upp.

– Vi har egentligen inte haft någon kris. 
Det bara ökar för vår del.

Livslängden är ett viktigt fokus vid ut-
vecklingen av verktygen, som i det här 
fallet är av norsk tillverkning.

– Det är viktigt att lägga pengarna på 
rätt verktyg, säger Patrik. Då håller de 
betydligt längre. Istället för att byta en 
gång om dagen, kan man komma ner i 
ett-två byten i veckan. Det sparar både 
pengar och tid.
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Marcus Jansson, 
HTC Sweden

– Vi känner tydligt 
att det är bra tryck på 
marknaden igen efter 
lågkonjunkturen och 
att våra leverantörer har 
mer att göra, konstaterar Marcus Jans-
son. 

– Och det innebär den typen av pro-
blem man alltid upplever under högkon-
junkturer, till exempel längre ledtider.

– Våra leverantörer har dragit ner på 
lagren under perioden med låg belägg-
ning och då får de sno ordentligt när det 
ökar igen. I andra änden blir vi lidande.

– Det ställer naturligtvis nya krav på 
oss att planera bättre, jobba med progno-
ser och hjälpa våra leverantörer.

– Vi måste också teckna avtal med le-
verantörerna, så de bygger upp en buf-
fert, så att vi kan klara våra leveranser. 
Får våra leverantörer problem att levere-
ra så får vi det också.

Stigande priser hör också till bilden för 
inköparna.

– Priserna ökar på grund av råmateri-

alutvecklingen, som exempelvis koppar. 
Det är också ett tecken på att leverantö-
rerna har mycket att göra.

HTC Sweden tillhör de företag som i 
huvudsak lägger sina inköp utomlands.

– Den bilden har inte ändrats. På det 
vi handlar upp kan svenska leverantörer 
inte hänga med prismässigt. Höga voly-
mer är fortfarande mer förmånligt att ta 
från många andra länder. Därför blir det 
så att huvuddelen av våra upphandlingar 
sker utomlands 

– Det vi kan köpa i Sverige, köper vi 
dock i Sverige, för generellt sett häng-
er de svenska leverantörerna med myck-
et väl.

Många företag har under krisperioden 
förlorat underleverantörer till följd av 
konkurser. Detta gäller inte HTC Swe-
den.

– Vår leverantörsflora är intakt och det 
innebär också att vi inte haft behov att 
söka nya leverantörer.

Problemen med de längre ledtiderna 
och stigande priserna, betyder dock inte 
att Marcus Jansson önskar sig en ny låg-
konjunktur. Tvärtom.

– Det är naturligtvis enklare att agera 
som inköpare under lågkonjunktur, 

när man kan göra bra affärer 
prismässigt och leverans-

tiderna är korta. 
– Men man får 
inte glömma att 
man sitter i ett fö-
retag som ska säl-
ja också. Går det 
dåligt för företa-
get i den änden så 
påverkar det na-
turligtvis även in-
köpen.

– Idealet är jäm-
na, höga flöden. 
Då mår alla bäst.

Per Karlson, 
Silva

– Visst är det lite 
trängre nu, konstaterar 
Per Karlsson, men det 
är inget alarmerande. 
Än så länge klarar både 
vi och våra underleve-
rantörer leveranserna.

Det var först i slutet av fjärde kvartelet 
2010 som Silva upplevde den uppgång 
som de flesta företag upplevde redan ti-
digare under året.

– Eftersom vi är i fritidsbranschen är 
vår cykel lite förskjuten, och det är ju 
inte så konstigt. Men nu har återhämt-
ningen börjat och det går åt rätt håll.

Silva köper ofta små serier och mycket 
specialprodukter. Det betyder att svens-
ka leverantörer ofta har en fördel.

– Dels får svenska leverantörer mer och 
mer konkurrenskraft genom effektivi-
serande åtgärder, dels blir det nu dyrare 
och dyrare utomlands. Arbetskostnader-
na ökar i Kina, till exempel. Räknar man 
sedan in de långa leveranstiderna från 
andra sidan jorden, hamnar svenska le-
verantörer i ett väldigt bra läge.

Per Karlsson tillhör också de som tror 
på att 2011 blir ett bra år.

Christer gradin, 
Metso Paper

– Det börjar se fullt 
ut överallt och vi får 
söka leverantörer i allt 
vidare cirklar, konsta-
terar Christer Gradin 
på Metso Paper.

Med vidare cirklar 
menar han i första hand lokalt i Väster-
norrland, inte utomlands.

– För de inhemska upphandlingarna 
har vi länge klarat oss med Sundsvall, 
men nu får alltfler leverantörer allt mer 

INKÖpARBAROMETERN

Det går bra för Sverige
– då är det tufft för inköparna
Hjulen snurrar i Sverige – och problemen hopar 
sig hos inköparna.
Så kan man se det, om man sätter på sig skygglap-
parna och bara ser saken från inköparnas horisont 
– och glömmer att det finns ett företag som ska 
tjäna pengar i andra änden.
– Jo, det är riktigt, säger Marcus Jansson, HTC 

Sweden. Det är lättare att agera som inköpare un-
der lågkonjunktur. Men jag föredrar nog högkon-
junkturen i alla fall.
Inköparna känner tydligt att det är tryck på 
marknaden, med långa ledtider och stigande pris-
er som följd.

foto: htC sweden
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Det går bra för Sverige
– då är det tufft för inköparna

foto: örlins racing

foto: silva

att göra, det blir snabbt full beläggning i 
verkstäderna och det tvingar oss att söka 
på ett större område.

Detta rimmar dessutom ganska illa 
med strävan att ha så få leverantörer som 
möjligt.

– Vi vill dels inte ha för 
många leverantörer – det blir  
så tungt att administrera 
– dels vill vi byta så lite 
som möjligt. Det tar all-
tid kraft och tid att köra 
in en ny leverantör.

– Och det är inte all-
tid så lätt att hitta rätt le-
verantörer. Vi använder oss 
av Qimteks sourcingverk-
tyg, som är både enkelt och bra, 
men det är ändå svårt att hitta 
rätt.

Metso Paper köper en rad olika produk-
ter och tjänster, bland annat en hel del 
gjutgods.

– Det handlar vi upp i hela Norden och 
det är den bransch som har det hårdaste 
trycket just nu.

Tendensen i företaget går mot att allt-
mer upphandling sker utomlands.

– Vi har det kravet på oss. Men det låter 
sig inte alltid göra. Vi köper ofta korta 
serier och det lönar sig inte att lägga ut.

– Dessutom handlar vi ofta upp sto-
ra produkter, som heller inte är lämpliga 
att frakta några längre sträckor, liksom 
mycket korrosionsbeständigt material, 
syrafast material. 

Christer Eriksson, 
öhlins Racing

– Ja, leveranstiderna har 
ökat dramatiskt i takt med 
att företagen får upp pro-
duktionen, konstate-
rar Christer Eriks-
son på Öhlins 
Racing.

– Det gäl-
ler i synnerhet 
råmaterial. Där 
kan vi uppleva le-
veranstider som 
ökat från två måna-
der upp till ett halv-
år!

Det här har ännu inte påverkat företa-
gets leveranstider.

– Men nu är det på håret. För att kla-
ra våra leveranser måste vi få väldigt bra 
prognoser från våra kunder, för att kun-

na hålla jämna steg med behoven.
Under lågkonjunkturen har 
företaget inte dragit fördel av 

krypande priser på sina le-
verantörers bekostnad.

– Vi har tvärtom hållit 
våra leverantörer under 
armarna och behållit 

dem under den här peri-
oden.
– Det tar kraft att hitta 

nya.
Christer Eriksson och hans 

kolleger på Öhlins använder sig 
också av Qimtek i jakten på nya leveran-
törer, när det är aktuellt.

– Framför allt i samband med att vi tar 
fram en ny artikel eller en ny variant av 
en artikel. Vi frågar naturligtvis de be-
fintliga leverantörerna, men ofta måste 
vi söka en ny leverantör till en ny pro-
dukt.

För Öhlins är det ofta snabba ryck och 
kravet på korta leveranstider är stort. Det 
är en av anledningarna till att huvudelen 
av uppköpen sker i Sverige.

– Det går inte att åka runt jorden för att 
få fram våra artiklar så fort som vi behö-
ver det.

Kort sagt; det är racing på alla fronter 
för Öhlins...

Torbjörn Törnberg, 
Wahlquists Verkstäder

Wahlquists verkstäder, med säte i Lin-
köping, köper 
in på bred 
f r o n t , 

inte minst för sina 
systemleveranser till 
livsmedelsindustrin.

– Elektronik, pneu-
matik – allt, säger 
Torbjörn Törnberg.

Han konstaterar 
också att det börjar 
hetta till ordentligt på 
marknaden.

– Orderingången ökar hos oss och den 
ökar varierat hos våra kunder. En del har 
en lätt ökning, en del ökar kraftigt. u
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Huvuddelen av Wahlquists upphand-
ling sker fortfarande i Sverige, men 
Törnberg tittar i allt större utsträckning 
ner mot Europa.

– Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern.  
Vi har ju produktion i Estland, så det be-
tyder närområde i det fallet.

Annars menar Torbjörn Törnberg att 
konkurrenskraften hos svenska leveran-
törer är stor.

– Många står sig väldigt väl när det gäl-
ler leveransprecision och kvalité. Många 
klarar dessutom kostnadsbilden. Det 
finns till och med leverantörer som lig-
ger lägre i pris än lågkostnadsländerna. 
Det beror på hur produktionen ser ut. 
Mycket manuellt arbete vinner lågkost-
nadsländerna på, hög automatiserings-
grad vinner svenskarna på.

Törnberg använder flitigt Qimtek när 
han söker nya leverantörer, vilket sker 
titt som tätt.

– Ibland vill vi ha ytterligare leveran-
törer och ofta vill vi känna någon ny på 
pulsen. Då är Qimtek ett utmärkt verk-
tyg. Det bästa på marknaden 
idag!

Peter Ingvarsson, 
SDA Control Systems

– Vi upplever just nu 
väldigt stora leverans-
störningar, säger en smu-
la uppgivet Peter Ingvars-
son. Svårt att få leveranser 
i tid, leverantörerna hinner 
inte med. Det är lite pro-
blematiskt.

Tidigare var irritationen koncentrerad 
till de valutajusteringar som ofta kom 
som en liten kalldusch på uppgjorda pri-
ser.

– Det har lyckligtvis stabiliserats nu 
och en del har justerats ned igen. Nu är 
problemen istället leveranserna.

Företaget, som jobbar med automation, 
har hittat en ny nisch med robotar. Det 
innebär att man söker nya leverantörer.

– Dessutom  föll en del leverantörer i 
krisen, så där uppstod yt- terliga-
re behov.

SDA hittar i förtsta hand sina konkur-
renskraftiga leverantörer i Sverige.

Fokus för Peter är nu att få fram leve-
ranserna.

– Nu jagar vi inte priser – nu måste gre-
jorna fram så fort som möjligt. Det finns 
ingen framförhållning.

Maria Löfström, 
Bombardier Transport

– Det är hektiskt nu, instämmer Maria 
Löfström på Bombardier.

– Vi tar in gamla lok från 60-talet, åter-
använder vissa saker, köper nytillverk-
ning för andra. Det är svårt att hitta le-
verantörer som kan jobba efter de gamla 
ritningarna – om man ens hittar några rit-
ningar...

Merparten köps upp i Sverige och leve-
rantörerna hitta Maria ofta genom Qim-
tek.

– Men det kostar en slant att ta in en ny 
leverantör, så det är alltid en ba-

lansgång om det är värt 
det eller inte.

INKÖpSBAROMETERN

Richard Steen AB
Tillsammans med Voortman
är vi Sveriges ledande 
leverantör av produktions-
maskiner för stålbyggnads-
industrin. Maskiner som 
bearbetar förekommande 
ståltyper. t.ex: balkar, profi-
ler, plattstål, vinkelstål och 
plåt.
Borrenheter, stans & 
klippsystem, böjmaskiner, 
bandsågar, balkprofile-
ringssystem, plåtber-
betningsmaskiner och 
slungrensmaskiner

Richard Steen AB
Agent för Voortman i Sverige;
Lövaskog Kronogården
516 92 Äspered
Tfn. 033 27 62 00
Mobb. 0703 29 62 22
info@richardsteen.se
www.richrdsteen.se

Professionella lösningar för stålbyggnadsindustrin!

Den ledande leverantören av produktions-
maskiner för stålbyggnadsindustrin

foto: metso paper
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Visst kan saker verka lite annorlunda idag, men i grunden är 
budskapet precis lika viktigt idag som det var förr.

Vi har med nästan 70 års erfarenhet en lång historia av att 
hjälpa företag att maximera sin produktivitet och sin lön-
samhet. Detta är inte något som kommer att ändras.

Oavsett om det gäller investeringar i nya maskiner, utbildning, 
lösa en � askhals i din produktion, öka produktiviteten, etablera 
elektronisk beställning eller effektivisera sättet du hanterar 
verktygslagret på, är vi beredda att arbeta tillsammans med 
dig genom hela tillverkningsprocessen.

Och med allt detta (och självklart in� ationen) kommer du att 
upptäcka att dina besparingar blir lite större.

Vissa saker 
ändras aldrig.

”Den lilla detaljen kan bespara oss $ 10 000 per maskin”.

 Det är mycket pengar. Men det är vad man sparat i fl era 

metallindustrier. Det beror på den lilla detaljen av hårdmetall som 

faktiskt avlägsnar metall.

 Rätt applicerade kan Coromant-hårdmetallverktygen få dina 

maskiner att skära snabbare. Mycket snabbare. Vi ger dig de råd 

och den service du behöver för att se till att de verkligen gör det.

 Du vet hur mycket du har investerat i maskiner. Och hur 

mycket du planerar att investera. Med vår lilla detalj kan du få 

en bättre investeringsavkastning. Du kanske också kan spara 

$ 10 000 med vår senaste variant.

 Ta upp det med styrelsen. Ännu bättre, prova den.

www.sandvik.coromant.com/se

Smart ads for 2011_all_languages.indd   6 2011-01-10   12:19:52
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Redan namnet talar för sig självt. Nya 
Walter Prototyp Proto•max™ST är av-
sedd för maximal spånavverkning både 
vid grov- och finbearbetning. Tillägget 
ST till namnet står för användningsom-
rådet – stål (ISO-P), inklusive rostfritt 
stål (ISO-M). Verktyget är främst avsett 
för användare inom allmän maskinbear-
betning, verktygs- och formtillverkning 
och bilindustrin.
läs hela artikeln på www.svenskverkstad.se

Skärverktyg med 
maxprestanda

Walter utökar standardsortimentet av 
Walter Prototyp Protodyn-formgängtap-
par

Formgängning har varit på frammarsch 
sedan flera år. Allt fler företag utnytt-
jar fördelarna med denna extremt pro-
cessäkra teknologi. Walter har reagerat 
på den ökade efterfrågan genom att fle-
ra gånger utöka sortimentet av gängtap-
par i verktygsserierna Walter Prototyp 
Protodyn S plus och Walter Protodyn S 
ECO plus.
läs hela artikeln på www.svenskverkstad.se

I god form för hög-
kvalitetsgängor

Walter designar om sina gängfräsar i 
solid hårdmetall med försänkare.

Trenden går mot multifunktionel-
la verktyg, särskilt när det rör sig om 
gängtillverkning. Därför arbetar Walter 
ständigt med att optimera sitt verktygs-
sortiment i den riktningen med hjälp av 
innovationer eller uppgraderingar. Den 
senaste uppgraderingen rör gängfräsen i 
solid hårdmetall med försänkare av spe-
cialistmärket Walter Prototyp för gäng-
området M3 till M16.
läs hela artikeln på www.svenskverkstad.se

Mjukare bearbet-
ning ger fler gängor

Ny kuggfräs hjälper  
vindkraftsindustrin

Medvetna om att vindkraftssegmentet 
expanderar i storleksordningen 30 pro-
cent per år, introducerar skärverktygs-
specialisten Sandvik Coromant kuggfrä-
sen CoroMill® 170, för grovbearbetning 
som förkortar bearbetningstiden för kri-
tiska komponenter till växellådor och 
transmission i vindturbiner.

ökAde skärdAtA
I kombination med med våra senas-

te skärsorter kan CoroMill 170 erbjuda 
tillverkare av vindkraftskomponenter 
ett sortiment med mycket stora förde-
lar, bland annat: ökade skärdata, längre 
livslängd, förutsägbar hållbarhet för att 
upprätthålla kvalitetsnivån i partier och 
lägre kostnad per detalj för bearbetade 
kuggar.

Som en del av Sandvik Coromants Co-
roPak 10.2-program med nya produkt-
lanseringar kan CoroMill 170 bearbeta 
kuggar mellan modul 12 och 22, beroen-
de på applikationens behov. Alla beställ-
ningar för CoroMill 170 kan levereras på 
kort tid, för att tillfredsställa kraven på 
korta ledtider.

med Växeln ilAgd för frAmgång
De flesta vindturbiner har kuggar, väx-

ellådor och olika typer av svängkransar.
Dessa produceras normalt i särskilda 

kuggfräsmaskiner, där CoroMill 170 kan 

användas för optimal produktivitet.
Vindkraftsindustrins tillväxt medför 

ett ökat behov av en ny blandning av ut-
vändiga och invändiga kuggar, från stora 
svängkransar till mindre, konventionella 
kugghjul. Det har gjort att kuggfräsning 
med vändskär har blivit ett intressant al-
ternativ och det är här som ny utveck-
ling som CoroMill 170 gör skillnad för 
tillverkningsekonomin. CoroMill® 170 
kan levereras med kort varsel.

www.sandvik.coromant.com

sandvik Coromant introducerar  
Coromill® 170.

Produktionsteknik investerar i fart
Hos Produktionsteknik i Lund 

AB är mottot ”när kunden har en 
färdig idé gör vi den till verklig-
het”.

Produktionteknik ligger i fram-
kant med den nya generationens 
5-axliga fräsmaskiner med tillhö-
rande robotar. Den senaste sats-
ningen är en 5-axlig fräsmaskin, 
modell MIKRON HSM600U 
med svängbart rundbord, high 
torque spindel på 36.000 rpm och 
ett verktygsmagasin för 60 verk-
tyg. MIKRON HSM600U till-
verkas av GF AgieCharmilles i 
Schweiz och representeras i Sve-
rige av TL MaskinPartner AB.

Produktionsteknik har kunder 
inom förpackningsindustrin, pro-
cessindustrin, telecomindustrin, 
medicinindustrin och verkstads-
industrin. De bearbetar i många 
olika material, bl.a. pre-sintrade 

keramer. Tack vare sina avancerande höghastig-
hetsfräsar kan de erbjuda sina kunder komplice-
rade och avancerande produkter, både i stora och 
små serier till en hög kvalitet. 

www.svenskverkstad.se22
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Order
Ordernr 1851471219

Status Levererat

Kundnamn CCI Valve Technology 

Beskrivning Specialstål till ventiler

Projekt Kraftverk

Ämnesvikter Upp till 5000 kg/st

Diametrar Upp till Ø600 mm

För att helheten ska bli bra behöver varje liten del hålla 

måttet och fungera ihop med de andra. Detta är alltid vår 

utgångspunkt, oavsett vilken stålkomponent du behöver. 

Vi formar den, bearbetar den och kvalitetssäkrar den. Allt 

för att den ska passa perfekt in i din produktion eller verk-

samhet. Om du vill kan vi med vår erfarenhet och kompe-

tens vara med i ditt utvecklingsarbete och hjälpa dig att 

bestämma bästa möjliga stålsort, tillverkningslösning och 

bearbetningsmetod. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig 

att lägga pusslet. Vi finns på www.stenastal.se

Stena Stål erbjuder ett heltäckande sortiment av stålprodukter. 

Dessutom är vi ledande inom figurskärning och CNC-bearbetning. 

Vi tillgodoser dina krav på lagerhållning, förbehandling, vidare- 

förädling, specialistkompetenser och helhetslösningar. Vi finns på 

över tjugo platser över hela Sverige och även i Norge, vilket gör att 

du får dina beställningar snabbt, tryggt och enkelt.
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Verktygshållarsystem

Med rundgångsnoggrannhet  
på 0,000 mm

Elect S™ borr sortimentet represente-
rar de första produkter som Dormer lan-
serar utvecklade specifikt för bearbet-
ning av varmhållfasta superlegeringar, 
Heat Resistant Super Alloys (HRSA).

Denna grupp material innefattar bland 
annat titan, Inconel och Waspalloy, som 
kan vara svåra att bearbeta på grund 
av främst två olika orsaker, som David 
Goulbourne, Dormer’s utvecklingschef 
för borr förklarar; ”För det första, så ge-
nererar dessa material höga skärkraf-
ter under bearbetningen, vilket leder till 
högt tryck och hetta, detta i sin tur tende-
rar att resultera i att materialet blir svåra-
re att bearbeta.

För det andra, eftersom de kan motstå 
höga temperaturer, så behålls hettan som 
genereras under borrningen inne i arbets-
stycket och överförs till verktyget, vilket 
resulterar i att borrningen misslyckas. 
läs hela artikeln på www.svenskverkstad.se

Det ser inte mycket för den oinvigde. 
Ett borr helt enkelt. Men FlatDrill är en 
patenterad borrlösning från Kennametal 
som blivit en försäljningssuccé och som 
i Sverige säljs av Fortiva AB. En av fi-
nesserna är att du kan borra i sneda ytor i 
en enda operation.

Konceptet är lika enkelt som genia-
liskt! FlatDrill ersätter flera verktyg med 
ett och genererar en stor rationalisering 
och en enkel besparing. För att borra hål 
i en sned yta har du traditionellt behövt 
fräsa ytan innan du har kunnat borra, en 
så kallad tvåstegsoperation. Med Flat-
Drill är det bara att borra precis som du 
gör på plana ytor. 

Förutom modellen -FBG för stål och 
gjutjärn, finns nu även -FBS för alumi-
nium, koppar och andra icke järnhaltiga 
material samt -FBL för rostfritt och su-
perlegeringar.

Nytt är också att Fortiva har samlat 
verktygfamiljens alla alternativ i en en-
kel och lättanvänd broschyr. Här finns 
skärdatarekommendationer och kundan-
passade lösningar. Besök oss på Teknis-
ka Mässan i monter A31:21 eller beställ 
broschyren på www.fortiva.se

Verktyg som står 
emot hettan

FlatDrill ersätter flera  
verktyg med ett

När det gäller tillverkning av 
pumpar, motorblock, hydraul-
block eller gjutgods och för ope-
rationer såsom borrning, brotsch-
ning och ursvarvning gäller µ 
toleranser. Från kompetensleda-
ren inom uppspänningsteknik och 
gripdon, SCHUNK GmbH, kom-
mer nu en hydraulisk verktygs-
hållare som går att ställa med en 
rundgångs noggrannhet på 0,000 
mm. TENDOzero är utrustad med 
4 radiella, gängade stift, som ver-
kar direkt på verktygsskaftet. Via 
dessa kan vinkelläget på verkty-
get korrigeras och rundgångsnog-
grannheten ställas exakt. Använd-
ningsområden är detaljer med 
mycket snäva toleranser vad gäl-
ler form och läge samt med höga 
krav på ytfinhet. Dessa operatio-
ner kan nu utföras processäkert 
och snabbt.
läs hela artikeln på  
www.svenskverkstad.se

Jonssons Mekaniska AB utanför Sköv-
de har investerat för framtiden med till-
byggnad på 220 kvm samt en ny svarv 
från Italiens största svarvtillverkare Bi-
glia. Maskinen B 446 Y har en kapacitet 
för stång på 51 mm och är utrustad med 
dubbla drivna revolvrar, subspindel och 
en Y-axel och styrs av Fanuc 31 i-TA. 
Med den utökade tillbyggnaden och in-
vesteringen kan Jonsson öka sin kapaci-
tet och få ett bättre produktionsflöde. 

Sen tidigare har Jonsson 6 maskiner 
från Biglia.

www.ahlsellmaskin.se

Jonssons  
7:e Biglia

www.svenskverkstad.se24
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Det fi nns egentligen bara ett sätt att göra stål

Alltid lite starkare

Vi på Ruukki älskar stål. Framförallt gillar vi att så mycket i samhället 
fungerar tack vare stål. Möjligheterna att utveckla transporter, 
järnvägar, byggnader och industrier växer med stålets styrka. 
Det är därför vi erbjuder våra kunder världens starkaste stål. 
Därmed bidrar vi till utvecklingen av gränssprängande innovationer 
som för en hållbar samhällsutveckling framåt.

Inte så konstigt att vi älskar stål.

Vad behöver du?

Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se 
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Besparande moderniseringar och renoveringar

En internationell servicepartner med tillräckliga resurser 
för underhållsbehoven för alla dina verktygsmaskiner.

Konecranes Service MTS • Box 237 • Fabriksgatan 10 • 331 35 Värnamo • Tel: 0370-466 00

www.konecranes.se

Låt kunskapen förbättra  
din prestanda
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Besparande moderniseringar och renoveringar

Kontakta ditt regionkontor

Konecranes Service MTS • Box 237 • Fabriksgatan 10 • 331 35 Värnamo • Tel: 0370-466 00

Inspektioner

Förebyggande serviceprogram

Moderniseringar

Planerade reparationer

Reservdelar

Akutservice till underhåll i hela fabriker

Våra skräddarsydda tjänster omfattar:

•
•
•
•
•
•
Vi utnyttjar avancerad utrustning och den senaste 
underhållstekniken.
Vi har stor erfarenhet av alla typer av verkstads-
maskiner, styrda och manuella, oavsett fabrikat.

Konecranes Service MTS (Machine Tool Service) är en affärslinje 
inom Konecranes underhållstjänster, som arbetar med underhåll, 
modernisering och specialtjänster för verkstadsmaskiner.

MTS Norr 0706-61 45 45
MTS Mellan 0701-81 92 42
MTS Syd 0706-69 86 10
MTS HK Värnamo 0370-466 00
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Entreprenören
lämnar över
generationsskifte som det borde vara i BSM

 Pär har gått den långa vägen.
– Man var ju ute och sprang på verkstan som 

grabb, drog på sig arbetskläderna efter skolan 
och målade balkar... och så blev det mer och 
mer, sommarjobb...

Men efter gymnasiet och lumpen började han 
inte hos pappa, utan på ett helt annat företag – 
som gjorde ungefär samma saker. Efter ett år 
var han dock tillbaka på BSM.

Vid det laget hade Jan-Olov Berkvists före-
tag vuxit ordentligt sedan starten i ladan där 
hemma. Tiden med tillverkning av minigolfba-
nor och vattenrutchkanor hade passerat och på 
agendan stod bland annat tågdrift och järnvägs-
byggande, vid sidan om byggnadssmide.

– Jag blev rallare, konstaterar Pär. Man var ett 
par år över 20 och traktamente var  ju lockan-
de. Under fem år kuskade jag runt i husvagn och 
byggde växlar och svetsade räls.

bsm Växer i etApper
– Järnvägsverksamheten låg i ett separat bolag 

och byggnadssmidesverksamheten pågick pa-
rallellt i BSM under de åren. 

Bergkvist Svets & Mek har vuxit i etapper, 
både vad gäller antalet anställda och sett till 
verksamhetens bredd. 

– Våren 2005 anställde vi 25 personer från 
konkursboet efter Kollin & Ström – på sin tid 
ett av de större stålbyggnadsföretagen i trakten. 

Det innebar också att BSM ”halkade” in på 
ett nytt verksamhetsområde; att jobba mot pap-
persbruk. Det gör företaget fortfarande i viss ut-
sträckning.

Sedan kom uppköpen slag i slag; hösten 2005 
köpte BSM lokalerna efter Kollin & Ström, 

– De var kolsvarta, minns Jan-Olov. Vi har 
gjort en hel del för att fräscha upp dem invän-
digt, monterat ventilationssystem, lagat och 
målat, belagt fasaden...

Vid årsskiftet 2005/2006 köptes EM Eriks-
sons smidesdel med maskiner och 22 anställ-
da och stålbyggnadsverksamheten stärktes och 
vidgades. Hösten därpå köptes Tekmeks kon-
kursbo med manuella och styrda maskiner och 
två anställda. Därmed fick företaget en skäran-
de avdelning och de två har nu blivit sex som 
har full sysselsättning där. 

Men det var inte slut på uppköpen. För gan-
ska exakt ett år sedan, våren 2010, köpte före-
taget SMTE:s produktionsutrustning och fyra 
anställdes därifrån. Det är idag BSM:s monte-
ringsavdelning, där man monterar och servar 
maskiner av olika slag, inte minst till gruvindu-
strin.

Den betydande delen av verksamheten är dock 
stålbyggnad, där kunder som SSAB, ABB, For-
tum, EoN, Clas Ohlsson med flera tar företagets 
tjänster i anspråk när det gäller ombyggnad, till-
byggnad, byggnad av höglager, traversmonte-
ring och så vidare.

– Vi har många ben att stå på, 
konstaterar Jan-Olov, tuff entre-
prenör som inte backar för att 
hoppa på nya projekt och som 
aldrig gjort en budget i hela sitt 
liv.

– Det får Pär göra, han är ju 
ekonom...

pär lägger grun-
den för Vd-jobbet

Efter fem år som rallare, 
funderade nämligen Pär 
på om det egentligen 
var så klokt att fortsät-
ta livet på rälsen.

– Jag bestäm-
de mig för att sluta 
med det, och åter-

Allt från golfbanor, skidliftar och vattenrutchkanor till byggnadssmide och 
stålbyggnad, glas- och aluminiumbyggnation, skärande bearbetning, ja till 
och med järnvägsbyggande och tågtrafik.
Ja, Bergkvist Svets & Mek i Borlänge har sannerligen haft en brokig och 
omfattande levnadsbana sedan starten 1972.
Nu är det generationsskifte i företaget. Entreprenören Jan-olov Bergkvist 
lämnar över vd-stolen till sonen Pär. Ett skifte som ingalunda skett ”för att 
det ska vara så” utan snarare för att det är helt rätt.

”Far är en-
treprenören 
som varit 
mitt i pro-
duktionen 
och tagit 
alla beslut – 
jag ska dele-
gera och in-
föra rutiner, 
ordning och 
reda
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grundaren i bakgrunden. nu träder pär bergkvist fram i ledar-
position för företaget, men jan-olov, entreprenören som startat 
och drivit upp bsm, finns fortfarande kvar i bakgrunden, som en 
källa till kunskap, ett stöd i det nya avstampet mot framtiden – 
och som företagets marknads- och försäljningsansvarige.

vände till verkstan en kort tid, innan jag 
följde min systers exempel (hon läste till 
byggnadsingenjör) och började läsa in-
dustriell ekonomi på högskolan. 

– Jag hade väl en tanke på att en dag 
lämna arbetsgolvet och fortsätta mot nå-
got annat.

Något annat blev kontoret på BSM ef-
ter tre studieår; beredning av jobb och så 
vidare.

Här framträder tydligt en karriärklätt-
ring från grunden, från trevande steg i 
verkstadsmiljön, via en varierande ar-
betserfarenhet och därefter studier för 
att få saker att falla på plats och sedan en 

fortsättning med praktik av det Pär stu-
derat på högskola. Så byggs en vd.

inget själVklArt VAl
Det var meningen att Jan-Olov skulle 

lämna över styret till Pär redan för ett par 
år sedan.

– Men just då kom dippen, så Pär lät 
mig stanna kvar och ta alla dåliga beslut, u
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säger Jan-Olov och Pär nickar;
– Det var nog ingen bra start att gå in 

och börja säga upp folk, vilket tyvärr var 
nödvändigt under lågkonjunkturen.

Jan-Olov påpekar att han inte på något 
sätt drev på för att sonen skulle ta över 
vd-posten.

– Det var Pär och hans familj som skul-
le ta det beslutet, för det är ju inget van-
ligt jobb precis.

Och för Pär var det inte alls självklart 
att ta det steget.

– Jag våndades en hel del, erkänner 
han. Är jag rätt människa för det här? 
Klarar jag av det? Såna tankar brottades 
jag med.

Alternativen var att sälja företaget eller 
ta in en extern vd.

– Nu har jag bestämt mig för att ge det 
en ärlig chans, säger Pär. Nu kör vi och 
ser hur det går. Om det visar sig att det 
inte är min grej, så finns ju de andra al-
ternativen kvar.

Med tanke på Pär Bergkvists bakgrund, 
finns det faktiskt en hel del som talar för 
att han kommer att växa in ganska bra i 
den där stolen.

en ny Vd – en ny ordning
Man kan också säga att företaget för 

första gången får en vd. Jan-Olov har 
aldrig varit någon, menar han själv.

– Jag har alltid varit produktionsin-
riktad och koncentrerat mig på jobben. 
Någon vidare vd har jag nog aldrig va-
rit. Konsekvensutredningar, sitta i möte 
med fack... näe, det är inte min melodi.

Det låter som det kommer att innebära 
en hel del förändringar under den nu en 
månad gamla vd:n Pär..?

– Någon revolution blir det nog inte, 
men en del förändringar i organisatio-
nen blir det. Det har vi redan inlett. Med-
an Jan-Olov varit den som bestämt hur 
saker och ting ska göras, kommer jag att 
delegera i större utsträckning. 

– Vi har till exempel anställt en produk-
tionschef som börjar om några veckor. 
Han får ta hand om produktionen, medan 
jag kan göra saker som kanske har blivit 
lite eftersatta tidigare, då Jan-Olov varit 
så involverad i produktionen.

– Det organiserade kaos som råder ska 
styras upp lite...

Företaget har verksamhets-  och kvali-
tetsledningssystem, men är inte tredje-
parts certifierade mot system som exem-
pelvis ISO9001/14001.

– Det har vi heller inga intentioner att 
bli, så länge ingen större, viktig kund 
kräver det, säger Pär.

– Jag har inga visioner om att vi ska 
omsätta 500 miljoner om fem år, men jag  
vill ha ordning och reda, införa rutiner, 
få hela organisationen att dra åt samma 
håll, att arbetsmoment utförs på samma 
sätt av alla och så vidare..

– Hur som helst ska det bli mycket 
spännande. Det här jobbet är verkligen 
en utmaning, slutar Pär Bergkvist.

med styrkan att axla vd:ns uppgifter. pär bergkvist i företagets fullt utrustade gym, som också 
har lekrum för barnen och relaxavdelning. den är lika gammal som den nye vd:n själv, en månad 
ungefär. “och jag har varit här två gånger!”

stålkonstruktioner av skiftande slag är vardagsjobb på bsm. här monteras en dammlucka, en 
vanlig produkt hos företaget. för närvarande jobbar bsm med ett stort projekt åt spendrup, en 
brygga över två vägar och en järnväg, där backar ska transporteras till ett nybyggt höglager.

gert nygren vid arborrverket. bsm kompletterade sin verksamhet med skärande bearbetning 
genom att köpa upp ett konkursbo. även i den delen av verksamheten rinner alltmer jobb in. 
bergkvist svets & mek Ab sysselsätter idag omkirng 90 personer.
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C H A N G E !
 – Nästa generations 

snabbväxlings palettsystem
 Indragningskraf t upp till 40.000N
 Extremt stabil inspänning tack vare patenterat snabbt spännslag
 Som standard är alla delar tillverkade av härdat rostfritt stål
 Helt tätad och underhållsfri

 www.schunk.com • Tel. 08 - 554 421 00
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Auktoriserad distributör
för DoALLs sågbladsprogram
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Toolus AB • Tel 0510-860 60 • E-post toolus@toolus.se

B A N D S Å G B L A D

Bimetall M42

TIN-Belagda 

HSS Pulverstål

Hårdmetall

Tungsten Grit 

Friction 

Diamant 
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Fortiva presenterar Kennametals re-
volutionerande världsnyhet på Teknis-
ka Mässan 2010. Beyond-serien utökas 
med lösningen Beyond Blast där ett ny-
utvecklat och unikt sätt att kyla direkt 
genom skäret ökar produktiviteten och 
verktygets livslängd. 

Fortiva är stolta att få visa upp Kenna-
metals innovativa lösning för svarvning 
och fräsning, Beyond Blast.  Det unika i 
produkten är att skärvätskan leds direkt 
genom skäret och når dit där den behövs, 
där eggen möter materialet.  På så sätt 
hålls skäret vid rätt arbetstemperatur och 

högre skärhastighet samt kortare bear-
betningstider uppnås. Det ger också bätt-
re smörjegenskaper och spånkontroll.

Produktiviteten har ökat med så myck-
et som 30 procent vid vissa applikatio-
ner och verktygets livslängd med över 
300 procent. 

Beyond Blast ger överlägsen prestan-
da vid bearbetning av Titan och Superle-
geringar, oavsett om låg- eller högtrycks 
kylvattensystem används. Eftersom 
skärvätskan leds direkt genom skäret 
krävs inget högt tryck då strålen träffar 
detaljen där den gör som mest nytta. 

Beyond Blast 
– ny unik lösning för kylning

CNC Software presenterar nu Mas-
tercam X5, som är en ny version av det 
världsledande CAM-programmet. Bland 
nyheterna kan nämnas en högre grad 
av automatisering, nya dynamiska fräs-
ningstekniker, snabbare fleraxlig bear-
betning, hybridfräsning och mycket mer.

Några av nyheterna i sammandrag:
– Funktionen Dynamisk fräsning juste-

rar verkstygsbanan kontinuerligt för att 
fräsningen skall bli så effektiv som möj-
ligt och att verktyget utnyttjas i sin ful-
la skärlängd.

– En intelligent höghastighetsstrategi 
avlägsnar restmaterial från arbetsstyck-
ets väggar.

– Ökad hastighet av fleraxliga verk-
tygsbanor, och ett mer flödesorienterat 
användargränssnitt har gjort fleraxlig 
bearbetning mycket enklare.

– Två olika frästekniker används i en 
och samma verktygsbana, vilket ger be-

tydligt bättre finish med mindre arbete.
– Den nya höghastighetsbanan Opti-

Rough bearbetar ytor i 3D och tar snabbt 
bort stora materialmängder med succé-
tekniken Dynamisk Fräsning. Detta görs 
i två steg, först i grova skär och sedan i 
mindre skär som stegar sig upp efter väg-
gen.

www.ameab.se

Mastercam X5 effektiviserar  
och automatiserar arbetsflödet

Efterfrågan på skyddsglasögon som 
har snygg design, utan att för den sakens 
skull kompromissa med skyddet, ökar 
ständigt. Därför introducerar Sperian de 
sportiga skyddsglasögonen Sperian So-
lar Pro som är optimala i såväl inom- 
som utomhusmiljöer. 

Inte bara blir ögonen trötta av riktat ljus 
och solreflexer, de skadliga UV-strålar-
na kan orsaka kroniska ögonsjukdomar 
på sikt. Det är därför extra viktigt att de 
som arbetar i utomhusmiljöer och ofta 
utsätts för solljus har ett bra skydd.  

Sperian utökar sitt sortiment av skydds-
glasögon med den sportiga modellen 
Sperian Solar Pro som ger fullständigt 
skydd mot UV-strålning men ändå per-
fekt sikt åt sidorna. De justerbara skal-
marna och näsbryggan är mjukt vaddera-
de för att glasögonen skall sitta bekvämt 
utan att glida.

Sperian Solar Pro är speciellt utforma-
de för överlägset skydd i miljöer där bra 
solskydd är viktigt för arbetsprestatio-
nen. www.sperian.se

Sportigt och slit-
starkt solskydd  
från Sperian

I januari lanserade Tork, ett globalt va-
rumärke inom SCA, sin efterfrågade 
minipapperskorg, B3. Minipapperskor-
gen kan användas antingen som diskret 
sanitetsbehållare eller som en liten pap-
perskorg i trånga utrymmen. 

– Papperskorgen ingår i den prisbelön-
ta designserien Tork Elevation och vi 
tror att den kommer attrahera nya mål-
grupper som inredare och arkitekter. Vi 
räknar också med att se den på nya stäl-
len, som t ex på herrtoaletter för inkon-
tinensskydd och på hotellrum och hytter 
där man vill ha en snygg och liten pap-
perskorg, säger Maria Zevgren Sund-
berg, Product and Market Manager på 
SCA. Minipapperskorgen är liten men 
med många smarta funktioner. 

– Använder man den som sanitetsbe-
hållare har den ett insynsskydd som gör 
att den känns diskret och fräsch. Tar man 
bort skyddet har man en snygg pappers-
korg istället.  www.tork.se

Tork lanserar ef-
terfrågad minipap-
perskorg

www.svenskverkstad.se32



33www.svenskverkstad.se

GÄVLE GALVAN AB www.gavlegalvan.se
www.saferoad.com

StålkonStruktioner  
&  varmförz inkn ing  
med 80 årS erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av 
legotillverkning, bland annat stolpar, 
master och fackverkskonstruktioner. 
Detta kombinerat med Sveriges längsta 
varmförzinkningsgryta gör oss till proffs  
på tungt, långt och besvärligt gods

Besök www.gavlegalvan.se för mer info

Oöverträffade 
prestanda...

...med vibrationsfri fräsning
• Längre verktygslivslängd
• Förbättrad ytfi nish
• Ökad produktivitet
• Reducerad produktionskostnad

 
FRÄSSERIE

Douglas Hellström AB
Box 124
311 22  FALKENBERG
T 0346-71 34 90
F 0346-71 34 91
E info@sirdouglas.com

100% Australian Owned    
www.sutton.com.au

Just nu! 
Köp 5 betala för 4!
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Europas bredaste produktprogram  
av gallerdurk och lättdurk.

Box 8778  |  402 76 GöteBorG

010-458 00 00  |  info@meiser.se

MEisEr swEdEn AB är sedan två år en del av Europas största tillverkare av 
gallerdurk. Meiser-koncernen, som startades 1956, är ett kraftfullt företag 
med ca 1800 anställda. Vi marknadsför ett av marknadens bredaste produkt-
program av gallerdurk, plastdurk, planks samt trappor och plattformar. Vårt 
huvudkontor och lager ligger i Göteborg och vi har lokalkontor i stockholm 
och sundsvall. Hör med oss nästa gång eller gå in på vår hemsida, där du 
hittar hela vårt produktprogram www.meiser.se
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- Lyftkapacitet från
80 kg upp till 4,0 t.

- Prisvärd

- Korta & säkra leveranstider

- Brett tillbehörsprogram t ex
radiostyrning,

säkerhetskrok,

timräknare,

frekvensdrift,

manuella & elektriska
åkvagnar

ABUS Kransystem AB · Strågatan 5 · 653 43 Karlstad
Telefon: 054-55 56 50 · Fax: 054-55 56 57
E-mail: info@abus-kransystem.se · www.abus-kransystem.se

ABUS Kättingtelfer ABUCompact

Applikationsexempel
ABUS svängkran modell LS

Applikationsexempel 
ABUS lättraverssystem modell EHB-X

Se utbudet på www.abus-kransystem.se

Anzeige 182x137 mm  02.12.2010  14:33 Uhr  Seite 1
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AutomAtion2011

Distribution & 
logistik2011

livsmeDelsproDuktion 
& processteknik2011

pAck & embAllAge2011

unDerhållsteknik2011

Fem industrimässor under ett 
takMässan för dig som arbetar med distribution, logistik och materialhantering

Mässan med automationslösningar för ditt företag

Mässan för dig som arbetar med produktion av livsmedel

Mässan med framtidens förpackningslösningar

Mässan för dig som arbetar med drift- och underhållsfrågor

Under ett och samma tak arrangeras 5 mässor för dig som arbetar med produktion, 
underhåll, förpackningar och distribution. Boka in den 13-14 april i din kalender för den 
självklara mötesplatsen för industrin. Förutom spännande utställare kommer du också 
att kunna lyssna till intressanta seminarier, som dessutom är kostnadsfria. 

13-14 April 2011 | bAltiskA hAllen / isstADion | mAlmÖ

Partners

Hämta din fribiljett med kod 9002 på www.easyFairs.com/INDUSTRI 
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SAMTAL MED VD:N

Jonas Bergqvist, vd 
AJ Produkter

Offensiv lagspelare 
tar med sig hockey-
tänket till industrin

– Jag ser definitivt möjligheter att ut-
nyttja mina efarenheter från hockey-
karriären i rollen som vd för ett entre-
prenör- och familjeföretag, säger Jonas 
Bergqvist, legendarisk hockeyspela-
re med 272 landslagsmatcher i kroppen 
– och koncernchef för katalogjätten AJ 
Produkter sedan den 1 december 2010.

Bergqvist tillhör den sista generatio-
nen elitspelare som haft möjligheten att 
kombinera hockeyspel på toppnivå med 
en civil karriär. I båda fallen dessutom 
strålande karriär.

– Det går inte idag, säger han. Nu spe-
las fler matcher och träningen är också 
mer omfattande. På min tid började trä-
ningen fem på eftermiddagen, idag redan 
klockan tio på förmiddan.

– Jag gick målmedvetet in för en civil 
karriär. Hockeyspelare är man till 35 års 
ålder, människa är man hela livet.

Hemma i Ängelholm var far entrepre-
nör, så miljön är han inte på något sätt 
obekant med. Dessutom har Jonas Berg-
qvist, sedan han la hockeykarriären på 
hyllan, hunnit med att vara vd för både 
hemmaklubben Leksands IF och när-
mast som vd för LRF Konsult i fyra år.

När erbjudandet kom från AJ Produk-
ter tvekade han inte länge, trots att han 
då inte hade några ambitioner att sluta på 
LRF Konsult, där han trivdes väldigt bra. 
Och hustrun Ewa var inte heller särskilt 
svår att övertala när han frågade om hon 
hade lust att flytta till Halmstad.

– Hon var tyst några sekunder innan 
hon sa; ”Det är nog dags för Halmstad 
nu”.

tuff sport - mjuk ledAre
Nu kan man fråga sig hur en tuff hock-

eyspelare, van att tackla upp sina mot-

ståndare i planket så det sjunger, be-
handlar sina medarbetare..?

– Hockey är en grabbig sport, men le-
darstilen är inte grabbig, säger Jonas 
som tvärtom menar att hockeyn lärt ho-
nom att tackla (ursäkta uttrycket) extre-
ma situationer på ett effektivt sätt.

– När man spelar hockey är det match 
varannan dag och därför får man inte låta 
ett misslyckande ligga kvar och gnaga. 
Man måste snabbt komma i balans och 
sätta fokus på nästa match utan att gräma 
sig. Förmågan att snabbt lägga misslyck-
andet bakom sig skapar trygghet.

– Jag tror på ett ledarskap som bygger 
på förtroende i botten, med gemensam-
ma spelregler, klara målsättningar och 
kommunikation.

– Jag arbetar med tillåtande miljöer och 
släpper fram människor. Jag vill se män-
niskor växa och ta initiativ. Då tror jag 
att också företaget växer.

– Det finns en gruppdynamik i lag-
idrotten som är lätt att översätta i en före-
tagsorganisation. Där handlar det om att 
få ut maximalt ur alla. Ju fler som mår 
bra och tycker det är kul, desto fler drar 
åt samma håll och presterar. Den som 
längtar till måndagen gör bättre ifrån sig, 
eller hur?

– Man måste också fråga sig hur man 
själv skulle vilja bli behandlad och be-
handla andra på samma sätt.

– Dessutom tror jag det är viktigt att 
låta sig sig utvecklas i samma utsträck-
ning som sina medarbetare. Det som 
man kom på för tio år sedan funkar inte 
idag. Man måste hänga med och försöka 
vara modern.

uppdrAg: skApA struktur
Jonas Bergqvist ser som sitt uppdrag 

i AJ Produkter att skapa struktur, orga-
nisera och leda företaget. Han ser fram 
emot den uppgiften med både glädje och 
spänning.

– Jag ska inte bli någon ny Anders Jo-
hansson, utan koncentrera mig på att se 
över organisationen. Det är viktigt i ett 
företag som växer fort.

Just nu håller han på att lägga plattfor-
men för det jobbet – genom att skapa det 

Jonas Bergqvist är lagspelar-
en som tar med sig erfaren-
heterna från rinken och om-
sätter dem till lagledarrollen i 
en stor koncern som omfattar 
27 bolag i 20 länder.

Vd:n jonas bergqvist.
foto: Aj produkter
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Fakta / jonas bergqvist

ålder: 48 år (född i hässleholm)
familj: gift med ewa sedan 1987.
bor: i halmstad. sommarhus 
 i leksand
fritid: promenerar, tränar styrke-
 träning, läser, reser.
förebild: pappa, entreprenören, och nils-
 erik johansson, f.d. ordf. i 
 leksands if.
motto: tidigare (och fortfarande) “håll
 ögonen på dina ideal och 
 fötterna på jorden”. numera 
 även “Var dig själv, annars är
 ingen som du”.
hockey- 
karriär: 272 landskamper, 9 Vm- och 
 os-medaljer. hockey på elit- 
 nivå i 20 år, 14 år i tre kronor  
 (sverige, kanada, österrike och  
 tyskland). större delen av 
 hockeykarriären i leksands if.

där förtroendet han pratar om;
– För närvarande blir det därför ett in-

tensivt resande, säger han. Under hösten 
har det varit mycket budgetmöten och 
besök på de olika bolagen. Jag landade i 
sex huvudstäder på fyra dar..!

AJ Produkters huvudkontor ligger 
för närvarande i Hyltebruk. Men redan 

till hösten ska den nya anläggningen i 
Halmstad vara klar.

– Vi flyttar under fjärde kvartalet till de 
nya lokalerna som omfattar 33 000 kva-
dratmeter. Vi behöver större lagerkapa-
citet för att kunna hålla ett servicelager.

Jonas Bergqvist är redan helt uppe i sin 
nya uppgift. Nu lirar han i industrin!

hockeyliraren jonas  
bergqvist. foto: scanpix

startades 1975 av ägaren Anders johans-
son. ledande katalogföretag inom kontors-, 
lager- och verkstadsinredning. 27 bolag i 20 
länder. totalt omkring 450 anställda. huvud-
kontor i hyltebruk (till hösten i halmstad). 
egen tillverkning i polen och slovakien. hu-
vudmarknaden är norden, marknadsledande i 
sverige. omsättning omkring en miljard kro-
nor.

Fakta / Aj produkter
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Proton Lighting gör storinvestering

ESAB:s nya bärbara  
mig/mag-svetsmaskin

operatörerna johan svensson, emanuel johansson, fredrik tullberg och Annicka Carlsson (ej på 
bild ) som skall köra den nya maskinen.

Proton Lighting utvecklar och säljer be-
lysning och belysningslösningar i alla 
dess former för industri, kontor, skola, 
butik, bostad och OEM. Företaget har 
över 60 års erfarenhet av offentlig be-
lysning och är mest kända för varumär-
ket Exaktor. 

1945 grundades företaget Exaktor i 
Stockholm och 1947 gick flyttlasset till 
Oxelösund för att  tio år senare upprät-
tas i Värnamo. Då tillverkades strålka-
miner. Successivt övergick det till belys-

ning och belysningsarmaturer. 
1999 förvärvades Exaktor av Proton 

Group. Företaget Exaktor blev Proton 
Lighting med varumärket Exaktor. Pro-
ton investerar nu i en ny stanslinje från 
Din Maskin. Det är en Linapunch MC 
från Dimeco i Frankrike.

Linapunch MC är en helt ny servodri-
ven stansmaskin som stansar från coil. 
Det är för övrigt den första anläggning-
en som säljs i Sverige!

www.dinmaskin.se / www.proton.se

ESAB har introducerat en ny familje-
medlem till sin populära Caddy®-serie 
av svetsmaskiner, nämligen Caddy® 
Mig C160i, som är optimerad för pro-
fessionell svetsning av stål. Nykomling-
en är en kompakt och bärbar 1-fas ström-
källa på 160A för professionell MIG/
MAG-svetsning med solidtråd eller gas-
lös rörtråd. Caddy® Mig C160i, är lämp-
lig för monterings-, underhålls- och re-
parationsarbeten, i tillverknings- eller 
reparationsverkstäder. Caddy® Mig 
C160i är en kompakt, lätt (11,4 kg) och 

robust. Svetsmaskinen har ett inbyggt 
matarverk som kan hantera 200 mm-
spolar (cirka 5 kg). 

Bärbarheten, som är en viktig egenskap 
för Caddy® Mig C160i, har nu förbätt-
rats med hjälp av en unik och omsorgs-
fullt utformad hängare för slangpaket 
och återledare samt en för kablarna. Vil-
ket innebär att svetsmaskinen kan bäras 
tillsammans med kablarna på ett säkert, 
enkelt och effektivt sätt. 

www.esab.se

För lagring av lättantändliga vätskor 
erbjuder DENIOS flera systemlösningar 
som tillverkas under ett och samma tak. 
Brandskyddscontainer med ett 90 minu-
ters brandskydd av typen BMC. Vid lag-
ring av farliga ämnen finns det strikta la-
gar och krav som måste uppfyllas. Om 
man vill använda lagringsutrymmet för 
färgblandning eller tank- och fyllnings-
station så ställer det ytterligare krav på 
säkerheten för de anställda. BMC är till 
för att uppfylla alla krav och specifika 
uppgifter kunden kan önska sig och sam-
tidigt uppfylla alla lagar och krav i just 
det användningsområdet.  För en ännu 
smidigare lagring av IBC behållare har 
DENIOS utvecklat en ny IBC-station av 
typen IBC-station EURO. 

www.denios.se

Ny IBC-station ger 
universell använd-
ning vid hantering 
av farliga ämnen

Stålbyggnadsinstitutet delar vart an-
nat år ut Stålbyggnadspriset till ett bygg-
nadsverk där man på ett innovativt och 
arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat 
stål i den bärande konstruktionen. Syftet 
är att uppmuntra till användandet av stål 
i byggandet och ge upphov till nya idéer 
och inspirerande lösningar. 

Projekt som kan nomineras skall vara 
byggda i Sverige de senaste tre åren och 
färdigställda före den första februari 
2011. Alla slags konstruktioner kan delta 
i tävlingen; broar, kontorshus, bostads-
hus, industribyggnader, arenor m.m.

Anmälan och underlag skall vara Stål-
byggnadsinstitutet tillhanda senast den 
28 februari 2011. 

Ytterligare information och nomine-
ringsregler finns på www.sbi.se

Hög tid att nomine-
ra projekt för  
Stålbyggnadspriset 
2011

www.svenskverkstad.se38
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Ett ISO 17025 av SWEDAC  Ackrediterat laboratorium

Metallanalyser
Med snabba supermoderna utrustningar, dubblerade för hög tillgänglighet.

Box 54, 693 21 Degerfors
Tel 0586-47406,0586-42720, Fax 0586-47005 

E-mail: sebackman@degerforslab.se, www.degerforslab.se
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Sandvik uppgraderar med  
SAP Businessobjects 

SKF har utsett Poul Jeppesen till chef 
för region Nordamerika med övergri-
pande ansvar för Kanada, Mexiko och 
USA. Poul Jeppesen rapporterar till Tom 
Johnstone, SKFs vd och koncernchef, 
och ingår i SKFs koncernledning.

Poul Jeppesen var tidigare chef för 
SKF USA Inc. Den nya utnämningen 
gäller från 1 februari 2011.  

Nordamerika är en mycket viktig 
marknad för SKF och företaget intensi-
fierar nu sina aktiviteter i regionen, vil-
ket också nyligen visats genom förvär-
vet av Lincoln Industrial. Det är för att 
stödja de operativa divisionernas fortsat-
ta tillväxt i området som SKF nu bildar 
en nordamerikansk region.

Poul Jeppesen har haft flera chefspo-
sitioner inom försäljning, marknadsfö-
ring, produktutveckling och tillverkning 
sedan han anställdes på SKF 1982. Han 
kommer även i fortsättning att vara base-
rad i Lansdale, Pennsylvania i USA.

www.skf.se

Nya effektivare fiberrondeller 

Stockholm, 8 februari 2011 - Verk-
stadskoncernen Sandvik har migrerat sitt 
tidigare Sandvik Group Financial Re-
porting System till den senaste versio-
nen av SAP BusinessObjects Planning & 
Consolidation-lösningen på Microsofts 
plattform. Implementeringen av lösning-
en skedde i nära samarbete mellan Sand-
vik, SAP och Microsoft. Projektet inled-
des under våren 2010 och i juni samma 
år gick Sandvik live med systemet.

Den uppgraderade applikationen 
från SAP och en ny applikationsplatt-
form från Microsoft integrerade Sand-
viks behov av ett flexibelt, pålitligt och 
användarvänligt rapporteringssystem 
för koncernens verksamhetsplanering, 
prognostisering och finansiella rappor-
tering. 

”Vår tidigare infrastruktur för rappor-
tering och controling var väldigt avan-
cerad, och för att kunna fatta rätt beslut 
och agera snabbt även i framtiden be-
stämde vi oss för att uppgradera vårt sys-
tem. I det tidigare systemet kunde vi inte 
lägga till nya funktioner utan att påver-
ka prestandan i systemet, men med SAPs 
Planning & Consolidation-lösning im-

plementerat på Microsofts plattform har 
vi ett kraftfullt och flexibelt system som 
innebär att vi kan allokera administrati-
va resurser för att fokusera på våra kärn-
verksamheter”, säger Patrik Sköld, IT-
chef Sandvik Group Finance Control.

Sandviks organisation har 475 rappor-
terande enheter världen över och cirka 
1000 användare. Vid kvartalsbokslut är 
det upp till 300 användare inne i syste-
met samtidigt. Sandviks tidigare platt-
form och rapporteringssystem var en av 
Europas största plattformar och installa-
tioner, med en mycket komplex funktio-
nalitet. 

”Det samarbete vi har haft med Sand-
vik och Microsoft under utvecklings-
processen bidrar till en unik lösning för 
Sandvik och sätter en ny mening och 
standard kring storskaliga implemente-
ringar. Vi är väldigt glada att Sandvik 
har förbättrat sitt system och det ger oss 
energi att prata med fler företag som har 
behov av att förbättra sin process och sitt 
it-stöd för sin finansiella planering och 
konsolidering”, säger Mattias Bolander, 
Nordenchef, SAP BusinessObjects.

www.sandvik.com

SKF utser Poul Jep-
pesen till ny chef för 
Nordamerika

Verkstadsindustriell forskning för 
bortåt 100 miljoner kommer att bli verk-
lighet sedan KK-stiftelsen ställt sig posi-
tiv till en ansökan från Högskolan Väst i 
Trollhättan. Många industriföretag stäl-
ler upp på satsningen. Grön teknik ska 
skapa uthållig svensk verkstadsindustri.

KK-stiftelsen finansierar forskning 
framför allt vid de nya högskolorna och 
universiteten. Stiftelsens uppdrag är att 
stärka Sveriges konkurrenskraft och 
att främja samverkan mellan närings-
liv och akademi. I sitt besked till Hög-
skolan Väst skriver KK-stiftelsen att den 
forskning som redan bedrivs på högsko-
lan inom området är mycket stark och att 
den har en kraftfull koppling till indu-
strin. www.hv.se

Storsatsning på 
grön verkstadsin-
dustriell forskning

Flexovit lanserar ett nytt sortiment fi-
berrondeller för slipning av stål och 
rostfritt. De nya rondellerna uppges ha 
bättre avverkningsförmåga och längre 
livslängd och därmed ge effektivare slip-
ning. 

Fiberrondeller används tillsam-
mans med en speciell underlagsplatta i 
vinkelslip maskiner för bearbetning av 
bl. a. järn, stål och rostfritt. Flexovits nya 
fiberrondell Mega-Line MaXX är en ex-
tra kraftig rondell som ger mycket hög 
avverkning och stor livslängd tack vare 
att slipytan är belagd med ett unikt slip-
medel av keramisk aluminiumoxid SG 
Hi-Pal. Detta slipmedel gör att rondellen 
kan användas med både lågt och högt ar-
betstryck med bibehållen avverknings-
grad. 

Den nya fiberrondellen har ett speciellt 
ytskikt med ett fyllnadsmedel (supersi-
ze) som reducerar värmeutvecklingen 
och därmed minimerar risken för brän-
ning av arbetstycket enligt leve rantören. 
Mega-Line MaXX är därmed speci-
ellt lämpad för slipning av värmekänsli-
ga material som rostfritt stål, härdat stål 
samt icke-järnmetaller. I sortimentet in-
går även en luftkyld underlagsplatta som 
ger kallare slipning och därmed stör-
re livslängd på fiberrondellen samtidigt 
som risken för bränning av arbetsstyck-

et reduceras yt-
terligare. 

”De här nya fi-
berrondellerna är 
idealiska för grov- 
och mellanslipning av 
värmekänsliga metaller som t.ex. rost-
fritt stål och kommer att göra slipning-
en både snabbare och enklare med färre 
kassaktioner på grund av bränning” sä-
ger Jonas Falk, försäljningsansvarig på 
Saint-Gobain Abrasives AB. 

De nya fiberrondellerna är avsedda för 
användning i vinkelslipmaskin och finns 
i dimensionerna 115, 125 och 180 mm 
och i korn storlekarna 36, 50, 60, 80 och 
120. www.saint-gobain.com

www.svenskverkstad.se40
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Vi vet hur viktig driftsäkerhet är för dig. Därför rullar våra tankbils leveranser på, 
alltid smidigt, alltid säkert och alltid på utsatt tid. Så att din verksamhet kan 
fortsätta framåt. Trygga din driftsäkerhet, kontakta oss idag och ta reda på 
mer om våra energi erbjudanden för diesel, smörjmedel och eldningsolja. 

Besök okq8.se eller ring Kundservice 020-85 86 87.

Vi driver  
dig framåt

NORTON - 
FÖR EFFEKTIVARE 
SLIPNING !

Världsledande  

Innovativa produkter  

Avancerad teknologi  

Komplett lagersortiment  

Kundanpassade lösningar  

Flera  olika kvalitetsnivåer

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

BOX 495 • 191 24 SOLLENTUNA

TELEFON 08-580 881 00 • TELEFAX 08-580 881 01

E-MAIL SGA.SE@SAINT-GOBAIN.COM

HEMSIDA WWW.SAINT-GOBAIN-ABRASIVES.COMABRASIVE TECHNOLOGICAL EXCELLENCE
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Qimteks Marknadsplats

www.svenskverkstad.se42

Fortsätt gör affärer – men välj noga med vem
UC hjälper dig att göra lönsamma och säkra affärer även när konjunkturen viker och  
konkurserna blir allt fler.  Med vår kreditinformation får du de senaste uppgifterna om  
dina affärspartners och ett underlag för kreditbedömningar av hög kvalitet.

Som medlem i Qimtek och MVR får du ett förmånligt pris på UC:s kreditupplysningar.

                                                                                         Ta en UC på www.qimtek.se

www.uc.se
08-670 90 00

Sveriges ledande 
affärs- och kredit- 
upplysningsföretag

svensk verkstad jan 09.indd   1 2009-03-25   15:16:42

Är du leverantör? 
Registrera ditt företag kostnadsfritt på 

www.qimtek.se
eller ring oss för mer info 08-753 48 00

Qimteks Marknadsplats har tekniska profiler på över 3 000 leverantörer
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ML Smide Verkstads AB
truckvägen 4, 
194 52 upplands Väsby 
fredrik ling, tel. 08-59411230
www.mlsmide.se

Vår verksamhet omfattar produk-
tion och montage av stålkonstruk-
tioner samt reparationsarbeten för 
industrin.

Sinnab
bastborregatan 11
721 34  Västerås 
lars pettersson, tel. 021-417080
www.sinnab.se

Allt inom stålkonstruktioner och 
bygg nadssmide. som ett komple-
ment till grovsmidet utför vi även 
service och mindre smidesarbeten 
med både stora och små företag 
som kunder.

MAGO Mekaniska AB 
rådmansgatan 24, 541 45 skövde 
matz göthensten, 
tel. 0500-484974
www.mago.se

specialkompetens inom tryck-
kärls-tillverkning. kvalitetss-
vetsning i rostfritt och aluminium.

Falu Mekaniska Verkstad AB
Västermalmsvägen 7
791 77  falun
tel. 023-63190
www.falumek.se

det viktiga stålarbetet utförs alla 
tider av falu mekaniska Verkstad.

Conrit AB
stolpgatan. 3, 721 36 Västerås
lars berglund, tel. 021-470 54 50
www.conrit.se

legotillverkning och bearbetning 
samt specialmaskiner utgör vår 
huvudsyssla.

AB Matenco
fräsarvägen. 38, 142 50 skogås 
hanno mattsson 
tel. 08-556 282 01
hanno.mattsson@matenco.se
www.matenco.se

CnC svarvning, fräsning och 
trådgnist ning i rostfritt, stål m.m. 
polering till läkemedelsindustrin 
och livsmedels industrin. märkning 
med etsning, tampong tryck och 
laser. legomonte ring och paket-
ering.

Vetlanda Mekaniska AB
fabriksgatan, 574 38 Vetlanda 
bernt-olof östlund
tel. 0383-190 80
www.vetlandamekaniska.se

Vår inriktning är skärande bear-
betning  på legobas med ett 
mycket stort yrkeskunnande.

Bergkvist Svets & Mek AB
tunavägen 290, 781 73 , borlänge
www.bsm.nu
jan-olov bergkvist, 
tel. 0243-217300

Vårt verksamhetsområde är allt 
från traversbanor, dammluckor 
och maskinkonstruktioner till stora 
bygg projekt. Vi har 80 st duktiga 
verkstad/montagepersonal. Vi har 
även en mekanisk del med manu-
ella och styrda maskiner.

Slipspecialisten i Rydö AB
ryvägen-4 A, 314 42, rydöbruk 
www.slipspecialisten-ls.se
lennart strömberg, 
tel. 0345-212 66

Vi utför slipning av maskinsta-
tiv, prismor, planer, supportar, 
maskinrenoveringar. slipar upp 
till 12 ton, längd 4700 mm, bredd 
2000 mm och höjd 1100 mm.

Gabs Rostfria AB 
brandalsund, 153 91, järna 
www.gabs.se, per Arne blomberg

uppdragstillverkare av 
tunnplåtsdetalj er. industriplåt-
slageri med stansning och bock-
ning, svetsning, konstruktion, 
gångjärn, mm. ritar i solid Works, 
åtar oss konstruktionsuppdrag. 
iso 9000 och 14000.

Kungsörs Mekaniska  
Verkstad AB
box 134, malmbergav 21 
736 32 kungsör
mikael Albinsson, 
tel. 0227-141 00
www.kmv.se

erbjuder tillverkning från små till 
stora  detaljer. långhålsborrning 
Ø200-600 mm längd 13m, hon-
ing upptill 8m, bäddfräsning längd 
8m, CnC-svarvning upp till 10m, 
rundslipning upp till 2m.

Linde Metallteknik AB
rågångsgatan 4, 252 27,  
helsingborg
www.lindemetall.se
fredrik Wiklund, tel: 042- 373845

utför legoarbeten i form av 
svarvning, fräsning, licenss-
vetsning, bockning,  
laserskärning och montering. 
eget måleri för våtlackering och 
pulverlacke ring.

AB Maskinarbeten
box 109, 342 22 , Alvesta 
www.maskinarbeten.se
eddie johansson, tel. 0472-453 12

uppdragen gäller stora komplic-
erade produkter och små enk-
la detaljer – men kvalitetskraven 
är desamma. Vi har mer än femtio 
års erfarenhet av att ligga steget 
före när det gäller utveckling och 
investeringar.

NYA CNC-Lego i Lammhult AB 
Värendsg 23, 360 30, lammhult
www.cnc-lego.se
bo peterson, tel. 0472-269962

Vi vill med vår erfarenhet, flexibil-
itet och tekniskt kunnande tillgo-
dose våra kunders behov när det 
gäller skärande bearbetning med 
komplett tillverkning och monter-
ing. mycket konkurrenskraftiga 
vid stora serier.

Fosie Mekaniska AB 
kantyxegatan 17, 213 76 , mAlmö 
www.fosie-mekaniska.se
tel. 040 94 52 80
 
Vi är den kompletta under-lever-
antören anpassad för de flesta for-
mer av skärande bearbetning, 
specialiserade på karusellsvarv-
ning och arborrning av större de-
taljer.

Alfta Kvalitetslego AB
Västra ösavägen 24 b 
822 40 Alfta
tel. 0271-588 60 
fax. 0271-121 20
info@alfta-kvalitetslego.se
www.alfta-kvalitetslego.se

toppmodern legotillverkning inom 
skärande bearbetning. Vi är 41 
anställda. har 20 CnC-maskiner. 
omsätter ca 65 miljoner. har egen 
kvalitetsavdelning med CnC-styrd 
mätmaskin.

WIPAB Wermlands 
Industriplåt AB
box 36
664 21  grums
www.wipab.se
stefan niklasson
tel.0555-430 62

Arbetar med specialkonstruktion-
er i stålplåt, rostfritt och alumin-
ium, designade efter kundernas 
önskemål. 
en modern maskinpark borgar för 
en verksamhet  byggd på flexibil-
itet, precision samt ett förstklas-
sigt arbete.

Laholm CNC Teknik AB
kullsgårdsvägen 39
31234  laholm
tel. 070 2525144
www.lct-ab.se
daniel hedqvist 

laholm CnC-teknik Ab tillverkar 
precisionsdetaljer i olika material i 
små till medelstora serier åt sven-
ska tillverkande företag med eget 
konstruktionsunderlag.

Metall & Lego AB 
ätrafors 321, 311 65 Vessigebro
tel 0346-604 75
fax 0346 604 03 
direkt 0346-604 75 (11) 
mobil 070-577 55 45 
info@metall-lego.se 
www.metall-lego.se

Avancerad CnC-, längd-, auto-
matsvarvning och fräsning i alla 
typer av material! dimensioner 
från Ø2mm till Ø84mm i stång- 
material. i chuck klarar vi 
Ø480mm. iso 9001 & 14001.

Parsgruppen AB
gillbergagatan 7
582 73  linköping
tel. 013-10 60 45
bo karimi
+46 (0) 494 792 17
www.pars.se

parsgruppen består av fyra före-
tag. ACAb - btt – preform - 
Abl. Vår bas är kvalificerad till-
verkning och vidareförädling av 
plåtprodukter i alla storlekar från 
en millimeter och uppåt.
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Elis Johansson Smides AB
junogatan 1, 451 42  uddevalla
Anders swedenfeldt, 
tel. 0522-10405
www.elissmide.se

stålstommar, rostfria arbeten, 
om och nybyggnad av maskin-
er på pappersbruk och industri-
er. tillverkning och installa tion av 
pumpstationer. lyftsystem, kran-
banor för traverser.

Aquasoft AB
tennv 11, 371 50 , karlskrona 
www.aquasoft.se
helena peilot, tel. 0455-299 09

Vattenskär i de flesta material, 
allt från trä och gummi till titian 
och höghållfast stål. från film till 
300 mm rostfritt. även bockning, 
svarvning, stansning, pressning 
och ytbehandling.

FA-Tec i Falkenberg AB
box 93
311 21 fAlkenberg
tel: 0346-292 00
www.fa-tec.se

din kompletta produktions-
partner – för helhet och detalj. 
kvalitetssäkrad svetsning 
enligt iso 3834-2:2005.

Länna Svets & Mekaniska 
Verkstad AB 
merlänna, 645 91 strängnäs 
tel. 0152-51037
www.lannasvets.se

Vi erbjuder produktion i både 
sverige  och estland. finmekani-
sk plåtberabetning, CAd/CAm, la-
ser skärning, revolver-stansning, 
kantpressning, svetsning, 
svarvning, fräsning, ytbehan-
dling, montering m.m.

Dibo Produktionspartner AB
641 39 , kAtrineholm 
www.dibo.se
rune hyllbrant, tel. 0150-774 90

kvalificerad bearbetning i små och  
stora serier. konstruktion, hållf-
asthetsberäkning, bearbetning, 
Värmebehand ling, ytbehandling, 
montering, pakete ring, lagerhåll-
ning.

Meiszners Mekaniska AB
baravägen 1
box 115
613 23  oxelösund
www.meisznersmek.se
frans meiszner
tel. 0155 372 73

Vi är inriktade på skärande bear-
betning, vattenskärning och via 
samarbetspartner även svetsning 
och lackering. modern maskinpark 
med CnC-styrda maskiner. stor 
vana att arbeta i rostfritt material 
och även i stål.

AB Momento Värmebehandling
box 14
642 21  flen
0157-690 00
www.momento.se
michael landsberg
tel.0157-690 03

momento har över tjugo års erfar-
enhet av värmebehandling. Vi ga-
ranterar full kvalitetskontroll av 
varje steg i produktion och vår 
moderna anläggning säkrar att 
er produkt får de önskade egens-
kaperna. Vår expertis når många 
olika branscher. iso 9001.

Emaus Mekaniska AB
utvecklingsgränd 15
722 26  Västerås
www.emausmek.com
sami maarva
tel.+46(0)21-142905

Vi sysslar i huvudsak med 
skärande bearbetning men vi 
klarar också svets- och plåtar-
beten. uppdragen är främst till-
verkning av prototyper samt le-
gotillverkning av enstycksdetaljer 
och korta serier.

AB Jan O Mattsson
box 44100
stenkullavägen 43,  
stora essingen
100 73  stoCkholm
tel.08 13 14 00
www.janomattsson.se
lars nyström

lagerhåller och levererar plast-
halvfabrikat och plaströrsystem 
i olika plastmaterial till indus-
trin. även färdiga plastkompo-
nenter tillverkade genom bl.a 
skärande bearbetning. dessutom 
ingår miljöskyddsplaster och plas-
tråvaror.

Dalkia Energy & Industrial  
Services AB
Vi finns på flera order i sverige:
karlskrona, Avesta, göteborg, 
stockholm m.fl
www.dalkia.se
joakim karlsson
tel: 0455-359505
 
dalkia arbetar som helhetslever-
antör inom industrin för att stödja 
med teknisk kompetens och rätt 
maskinell utrustning. Vi tar ett 
helhetsansvar för utveckling och 
effektivisering.

Höörs Plåt
höörs plåt
box 76
243 22  höör
www.hoorsplat.se
Anders julin
tel.0413-296 20

klarar av hela kedjan från råvara 
till färdig produkt eller kom-
ponent. Allt från konstruktion, 
stansning, nibbling, bockning, 
sammanfogning, lackering till 
montering och testning.

AB H Forssells Smidesverkstad
dalhemsvägen 28
141 25  huddinge
www.forssellssmide.se 
tel. 08-7740830

 Vi erbjuder kvalificerade tjänster 
inom byggnadssmide. Vår special-
itet är egen tillverkning av svetsad 
balk. Vi tillverkar även stålkon-
stuktioner till byggnadsindustrin 
och utför mindre servicearbeten.

SANCO AB
nibblingsvägen 5
box 245
891 26 örnsköldsvik
Vx.0660-29 90 50
www.sancoab.se
Conny Abrahamsson
conny@sancoab.se

system- och komponentrelaterad 
legotillverkning. små precisions-
detaljer till avancerade konstruk-
tioner i styrda maskiner som las-
rar, stansar, kantpressar, svarvar, 
fräsar och svetsrobotar.

Tätsvets Hedquist AB
hantverkarvägen 7, box 2052 
145 02  norsborg
stig hedquist, tel. 08-53177533
www.tatsvets.se

tillverkning av tryckkärl enligt 
ped, behållare, stålkonstruktioner 
och filterstommar i svart, rostfritt 
eller syrafast material.

Kawe Maskin AB
lärlingsvägen 4, 857 53 sundsvall 
kenth Westin, tel. 060-525541
www.kawemaskin.se

lång erfarenhet inom service på  
indu strier och som legotillverkare 
av  maskiner och andra produkter 
i dom flesta material.

AWI Engström AB
fågelgatan 1
641 33  katrineholm
www.awiengstrom.se
rolf Andersson
tel.0150-72 731

en komplett underleverantör av 
skärande och mekanisk bearbet-
ning. Vi är specialicerade på tung 
bearbetning, typiskt 400mm upp 
till 6 m i arborrverk och upp till 
3 m i karusellsvarvar. monitor  
planeringssystem och iso 9001.

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K

SITAB 
dunderbacken 3
811 93  sandviken
kontakt: dominik slyk
tel: 0293-402 30
www.sitab.nu

i sandviken-tung industri, lyft-
redskap, komponenter till ugnar. 
plåt upp till 50 mm. 
i söderfors-tunnare plåt 10-15 
mm. tillverkning och vattenskärn-
ing av värmeväxlare, ljuddäm-
pare i rostfritt, aluminium även 
svartplåt.

Repay
brunegårdsvägen 1
451 76 uddevalla
tel. 64 58 00
www.repay.se

sveriges vassaste leverantörer av 
skurna och kapade ämnen, han-
delsstål och diverse kringtjän-
ster som rörlaserkapning och pul-
verlackering. Vi utlovar smidiga 
leveranser och obyråkratiska kon-
takter för att uppfylla just dina/
era krav.

Maintpartner
kontorsvägen 12  
691 33 karlskoga 
tel : 010-480 70 00
www.maintpartner.se
torbjörn bäckman

maintpartner har lång erfarenhet 
av att arbeta
med tung bearbetning inom plåt, 
svets och maskinbearbetning. 
Vi utför alla sorters nytillverknin-
gar, reparationer för den svenska 
industrin. 
Vi har även ett finsnickeri.
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JB Smides AB 
industrivägen 8, 722 33 Västerås 
johan lannebris, tel. 021-60171
www.jbsmide.se

framställer alla de stålkonstruk-
tioner som ingår i moderna byg-
gnader, inbegripet även indus-
tribyggnader.  innefattar även 
legoåtaganden för verkstads-
industrin i aluminium och rostfritt.

Jonsson & Paulsson  
Industri AB
kännåsvägen 13
831 52  östersund
www.jpab.se
harry lindholm
tel.063-155801

hårt arbete, kraftfulla invester-
ingar och en strävan att alltid bli 
bättre har gett resultat.
j&p industri Ab är idag en av nor-
rlands största underleverantörer 
inom metallsegmentet.

Stilmekaniska i Skellefteå AB
hyvelgatan 3
931 36  skellefteå
info@stilmek.se
www.stilmek.se
tomas ståhl, svetsning och plåt
kjell larsson, maskinbearbetning
tel.0910-714 080

 brett kunnande och lång erfar-
enhet av legoproduktion av kom-
ponenter inom skärande bearbet-
ning, svetsning och 
plåtbearbetning. är med från 
idéstadiet till fullbordad leverans 
och montage.

Melanders Verkstads AB
industrigatan 16
302 21  laholm
www.kej-ab.se
mikael nilsson
tel.0430-12348

Vi är en komplett verkstad inom 
skärande bearbetning,slipning och 
trådgnist,sänkgnist. Vi har maski-
ner och erfarenhet både för små 
och stora serier. egen tillverkning 
av spänndornar!

PBH Teknik AB
magasinvägen 3
691 42  karlskoga
www.pbhteknik.com
björn Waara
tel.  0586-63441

fräsning i fleroperationmaskin-
er samt montering. enstycksbitar, 
småserier samt medelstora serier. 
3-, 4- och 5-axliga fleroperation-
smaskiner, erbjuder hög flexibil-
itet i tillverkningen. se gärna vår 
hemsida för mer info.

Gullängets Mekaniska  
Verkstad AB
björnavägen 78                        
891 42 örnsköldsVik         
hemsida:  gm-verkstad.se 
telefon: 0660-822 40 
fax: 0660-818 20

tillverka tung och medeltung 
utrustning till vattenkraftindustri 
och övrig industri, utför även kval-
ificerade renoveringar av kom-
ponenter. Vi utför långsvarvning, 
bäddfräsning, arborrning, kant-
pressning 640 ton och svetsning.

 

Hagfors Finmekanik AB
hammarvägen 1
683 30  hAgfors
www.hagforsfinmek.se
hans jansson
tel. 0563-12970

specialister på legobaserad au-
tomatsvarvning. litet företag med 
stora möjlighet att vara flexibla. 
Ambitionen är att vara en stark, 
pålitlig och konkurrenskraftig un-
derleverantör av svarvade de-
taljer.

Borås automatsvarvning AB
företagsgatan 27-29
504 94 borås
tel: 033-25 46 56

CnC-svarvning till 32 mm. Center-
lesslipning och trumling/kulpoler-
ing. modern maskinpark. levere-
rar till hydraulik- och pneumatik, 
livsmedelsindustri, mätteknis-
ka företag mm. lokalt samarbete 
inom härdning och ytbehandling.

Vrena Mekaniska Verkstad AB
oppundav 21
640 33  bettna
joachim Andersson
tel. 0155-29 33 00

ett starkt familjeföretag med 
60 anställda och med ett stort 
miljöengagemang. Allt från kom-
ponenter till kompletta produk-
ter i rostfritt och olegerat 
stål, även tryckkärl med höga 
kvalitetssäkringar.

Saltängens Mekaniska  
Verkstad AB
järngatan. 25,  
602 23  norrköping
www.smvab.se
johan Wigge, tel: 011 36 11 40

saltängens mekaniska Verkstad 
Ab är ett företag som specialiser-
at sig på maskinbearbetning, 
svetsning av stora maskindelar 
och termisk sprutning. är också 
hardox Wearparts medlem

Silver & Stål
box 154, 643 22 Vingåker
Christian schütt
telefon: + 46 (0)151 51 15 62
mobil: + 46 (0)739 41 15 62
fax: + 46 (0)151 51 18 70
christian.schutt@silverstal.se
www.silverstal.se

legotillverkning i rostfritt stål, 
aluminium, titan och stålplåt. 
Vi kan: djupdragning, excen-
terpressning, laserskärning, 
stansning, bockning, svetsning, 
slipning, polering & montering. 
inom varje område finns det au-
tomatisering i form av robotstyrn-
ing. Certifierade enligt iso 9001, 
iso 14001 samt svetscertifikat en 
287-1.

- blir du förvald vid offertförfrågningar  
 från viktiga inköpare.

Några exempel på användare  
av Qimteks marknadsplats:

sandvik, kockums, Volvo, Atlet, haldex,  
öhlins,  Atlas Copco, metso, gränsfors, bom-
bardier, seabased, dellner brakes, sil-
va, ssAb, htC sweden, brokk, uddeholm, 
eWAb, hallins, Autotube, trelleborg, sony 
ericsson, ClimateWell, lorentzen Wettre och 
koenigsegg + hundratals andra viktiga in-
dustriföretag, även från övriga skandinavien.

Allt detta ingår i  
Qimteks medlemskap:
•  Förvald vid offertförfrågningar som matchar  
 era verksamhetsområden.

•  Prioriterad placering i Qimteks leverantörs- 
 register (ca 10 000 användare/mån.).

• Er logotyp i Qimteks leverantörsregister   
 under era verksamhetsområden.

• Expanderad företagsprofil med logotyp,  
 bilder, länk-hemsida.

• Ett personligt marknadsbrev till inköpare  
 i sverige (e-post, gäller årsprofil)

Ring 08-753 48 00 
www.qimtek.se

Vill du boka en leverantörsannons 
eller få mer information om

Qimteks medlemskap

Q en smart investering  
som inte kostar skjortan

Med ett medlemskap  
i Qimtek
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Arne Rehn, Rehns Smide AB, Dennis Fors-
sell, Forssells Smidesverkstad AB, Fredrik 
Ling, ML Smide AB, Göran Alpsten, Stål-
byggnadskontroll AB, Lars Svedje, MVR, 
Sven-Åke Björklund, Bergkvists Svets & 
Mek AB.

MVR:s Yrkesnämnd för Stålbyggnad 
(MYS), som består av ovannämnda perso-
ner, lämnar här några tips hur man kan age-
ra när man ska offerera en stålkonstruktion 
där handlingarna hänvisar till de nya regler-
na i SS-EN 1090-2 för utförande av stålkon-
struktioner.

inledning
Från den 1 januari 2011 ska stålkonstruk-

tioner i byggnadsverk dimensioneras enligt 
Eurokod 3 (SS-EN 1993, består av 20 olika 
delar) tillsammans med regler i Boverkets 
författning EKS.  Avsikten är att stålkon-
struktioner dimensionerade enligt Eurokod 3 
ska utföras och kontrolleras enligt standarden 
SS-EN 1090-2:2008.  Se schemat i figur 1.  

Det innebär att stålbyggare nu kan få förfråg-
ningar på stålkonstruktioner där reglerna om 
utförande och kontroll enligt SS-EN 1090-
2 åberopas.  Den som offererar tillverkning 
av en stålkonstruktion enligt SS-EN 1090-2 
utan att först sätta sig in i vad de nya regler-
na innebär kan råka ut för allvarliga tekniska 
och ekonomiska problem. 

SS-EN 1090-2 innehåller flera ändringar 
mot hittillsvarande regler för utförande och 
kontroll enligt BSK 07, som i vissa fall kan 
innebära väsentliga kostnadsökningar.  I flera 
avseenden är de nya reglerna i SS-EN 1090-
2 inte helt realistiska, och det kan komma att 
krävas tolkningsregler eller branschanpass-
ningar för att få en rimlig tillämpning.  Så-
dana tolkningsregler är delvis redan på gång, 
men det kan komma att dröja innan det finns 
en rimlig och accepterad tillämpning av de 
nya reglerna.

Diskussionen i det följande gäller i första 
hand stålkonstruktioner i byggnadsverk för-
utom broar.

Skärpningar av administrativa och tekniska 
regler för svetsning

Några viktiga regeländringar i SS-EN 

1090-2 jämfört med BSK 07 och som berör 
svetsning framgår av figur 2.

I ett medelstort stålbyggnadsföretag har 
man uppskattat kostnaderna för att enbart an-
passa rutinerna för tillverkning enligt de nya 
reglerna till 2-2,5 miljoner kronor.  En stor 
del av kostnaden är att upprätta WPS-data-
blad för hela tillverkningen.  Många s k WPS 
som förekommer i stålbyggnadsbranschen 
idag är preliminära pWPS, som för att bli en 
WPS ska kvalificeras genom en provning 
med en WPQR (Welding Procedure Qualifi-
cation Record).  Att komma fram till en enda 
WPS kan kosta 20 000 till 40 000 kronor, del-
vis beroende den egna kompetensen i företa-
get.

De nya kvalitetskraven för svetsar kan 
komma att slå hårt framförallt för vanliga 
enkla stålkonstruktioner, där kvalitetskraven 
idag normalt är svetsklass WC enligt BSK 
07.  För motsvarande konstruktioner enligt 
SS-EN 1090-2 är minimikravet svetsklass C 

enligt SS-EN ISO 5817.  
För den oinvigde kan det-

ta förefalla vara ungefär sam-
ma sak.  Om man tar reglerna 
på allvar är det i själva verket 
en stor skillnad, dels därför 
att standarden ställer ett gene-
rellt krav på jämna övergång-
ar i svetsarnas fattningskanter 
och dels därför att standarden 
innehåller ett krav på maxime-
rad summahöjd för alla svets-
diskontinuiteterna i ett tvär-
snitt. Båda kraven får man 
bortse från vid tillämpning av 
svetsklass WC enligt BSK 07.  

Dessa skärpta krav på svet-
sar i vanliga enkla stålkon-
struktioner kan dels innebära 
väsentligt utökade kostnader 
i produktionen (ett medelstort 
stålbyggnadsföretag har upp-

skattat kostnadsökningen till 6 miljoner kro-
nor per år!), men påverkar även verkstads-
miljön negativt på grund av utökat behov av 
slipning.

utökAd proVning AV sVetsAr
Reglerna om kontroll i SS-EN 1090-2 inne-

bär bl a krav på utökad omfattning av oför-
störande provning av svetsar, jämfört med 
reglerna i BSK 07 (vilka redan de brukar upp-
fattas som en besvärande kostnad och inte 
alltid följs i verklig produktion, eftersom 
man menar att det bara är bör-regler).

Inriktningen av administrativa regler och 
provning på svetsar innebär skärpta krav som 
inte syns befogade mot bakgrund av statistik 
från haverier och skadefall inträffade i Sve-
rige.

mVr:s ställningstAgAnde
MVR har till Boverket framfört krav på att 

tillämpning av reglerna om utförande och 
kontroll i BSK 07 ska få tillämpas fortsätt-
ningsvis även om konstruktionen dimensio-
neras enligt Eurokod.  Boverket har lämnat 
en öppning för att BSK 07 kan få tillämpas 

Hur ska du agera när det kommer en förfrågan på stål- 
konstruktioner med hänvisning till SS-EN 1090-2?

Thomas Dahlberg
Verkställande direktör
entreprenörföretagen Ab
box 47235, 100 74 stockholm
årstaängsvägen 19 C
telefon: 08-762 75 98
mobil: 070-962 75 98
fax: 08-616 00 72

Lars Svedje
Vice Verkställande direktör
entreprenörföretagen Ab
box 47235, 100 74 stockholm
årstaängsvägen 19 C
telefon: 08-762 75 05 
mobil: 070-690 44 00
fax: 08-616 00 72

Thomas Hedin
företagsrådgivare 
region 1
entreprenörföretagen Ab
expolaris Center, 
931 78 skellefteå
telefon: 0910-78 29 30
mobil: 070-333 22 42 
fax: 0910-147 22

Hans Bergström
företagsrådgivare
region 2, entreprenörföretagen Ab
box 861, 891 18 örnsköldsvik
strandgatan 21
tel: 060-16 73 20
fax: 0660-770 22
mobil: 070-322 07 70

Hans Eriksson
företagsrådgivare
region 3, entreprenörföretagen Ab
box 47235, 100 74 stockholm
årstaängsv. 19 C
tel: 08-762 75 96
fax: 08-616 00 72
mobil: 070-638 75 96

Fredrik Nyström
företagsrådgivare
region 3, entreprenörföretagen Ab
box 47235, 100 74 stockholm
årstaängsv. 19 C
tel: 08-762 75 96
fax: 08-616 00 72
mobil: 070-272 75 93

Göran Hallin
företagsrådgivare,  
region 4, entreprenörföretagen Ab
box 388, 581 04 linköping
ågatan 9
tel: 013-25 30 64
fax: 013-25 30 10
mobil: 070-319 57 60

Magnus Fredman
företagsrådgivare,  
region 5, entreprenörföretagen Ab
box 404, 401 26 göteborg
s. hamngatan 53
tel: 031-62 94 21
fax: 031- 80 27 54
mobil: 070-191 57 57

Anna Bjering
företagsrådgivare
region 6, entreprenörföretagen Ab
box 186, 201 21 malmö
jörgen kocksgatan 1 b
tel: 040-35 25 28
fax: 040-23 33 82 
mobil: 073-183 25 28

Annika Brännmark
företagsrådgivare
region 6, entreprenörföretagen Ab
kungsgatan 1 b
352 30 Växjö
tel: 0470-74 84 31
fax: 0470-74 84 99
mobil: 070-628 84 31

samtliga e-postadresser enligt syntaxen  
förnamn.efternamn@entreprenörföretagen.se

Företagsrådgivare

figur 1     schema över författningar och regler för dimen-
sionering och utförande av bärande stålkonstruktioner från 1 
jan 2011
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peter 
Collin.

Kenth Westin
förbundsordförande

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Entreprenörföretagen
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Hur ska du agera när det kommer en förfrågan på stål- 
konstruktioner med hänvisning till SS-EN 1090-2?

om det säkerställs att man får samma säker-
het som vid tillämpning av SS-EN 1090-2.

MVR kommer genom sin arbetsgrupp 
MYS att bevaka förutsättningarna för till-
lämpningen av SS-EN 1090-2 i praktisk pro-
duktion och informera om detta i bl a tid-
skriften Svensk Verkstad.  Vi föreslår att 
företagen förbereder sig och några tips hur 
man bör agera tills vidare framgår nedan.

rekommendAtioner för An-
pAssning till ss-en 1090-2

Följande rekommendationer lämnas för att 
förbereda till en anpassning till SS-EN 1090-
2.

a)  Sätt dig in i vad de nya reglerna i SS-
EN 1090-2 innebär.  Standarden har nu kom-
mit ut på svenska, och det finns också en till-
hörande handbok utgiven av SBI (som dock 
i första hand vänder sig till konstruktörer).  
Ett praktiskt sätt att bli informerad om de nya 
reglerna kan vara att delta i en kurs TR-stål/N 
eller en uppdateringskurs (se www.stbk.se).

b)  Se över kompetens-
frågorna i företaget.  Det 
gäller framförallt per-
son för ledning och till-
syn av svetsarbete.  SS-
EN 1090-2 ställer tuffa 
krav som inte är helt rea-
listiska för normal svets-
ning av rutinkaraktär, men 
det rekommenderas att var-
je stålbyggnadsföretag bör 
ha kompetens motsvarande 
kraven för IWS (Interna-
tional Welding Specialist) 
inom företaget.  Kurser 
för IWS ska omfatta minst 
227 timmar.  Av Svets-
kommissionen godkända 
IWS-kurser anordnas av 
Lernia Tech, Böhler Wel-
ding Group Nordic AB och 

Montico Kompetensutveckling AB (se kon-
takter på Svetskommissionens webbplats, 
www.svets.se, klicka på Utbildning > Högre 
utbildning > Svetsspecialist IWS).  Riktlinjer 
och kravspecifikation håller också på att tas 
fram för certifierad stålbyggare, en kompe-
tens för smeder och montörer i stålbyggnads-
branschen. 

c)  Om du inte satt sig in i vad de nya reg-
lerna i SS-EN 1090-2 innebär i detalj kan ett 
bra tips vara att vid offertgivning för stålkon-
struktioner hänvisa till att reglerna om utfö-
rande och kontroll i BSK 07 förutsätts få till-
lämpas som ett alternativ till motsvarande 
regler i SS-EN 1090-2.  Detta bör kunna ac-
cepteras under ett övergångsskede.  Det kan 
också påpekas att AMA Hus 08 hänvisar till 
BSK 07 och AMA Anläggning 07 till den ti-
digare utgåvan BSK 99.  AMA är normalt 
åberopad i kontraktshandlingar, och ibland 
med högre dignitet än t ex ritningar.

ståldoktorn 
göran Alpsten

nu är hög tid att anmäla sig till årets kompetenskurser tr-stål.  fr o m år 2011 är kurserna in-
riktade mot de nya reglerna om utförande av stålkonstruktioner i ss-en 1090-2, men med in-
formation även om reglerna i bsk 07, som kan förväntas bli åberopade i projekt under lång tid 
framöver.  observera att medlemsföretag i mVr har 15 % rabatt på kursavgiften!
nedan är kursprogrammet för mars-december 2011.  ytterligare uppgifter om kurserna finns på 
www.stbk.se .
Anmälan görs enklast på www.stbk.se, klicka på @kurs tr-stål@ och därefter på Aintressean-
mälan@ eller Adefinitiv anmälan@ vid resp kurstillfälle.  det går också bra att skicka ett fax till 
08-655 40 30 eller att anmäla per telefon 08-655 40 10. 

Kompetenskurser TR-stål anordnade av SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål

Kursprogram 2011
kurs tid plats Anmärkning                                                          
tr-stål/n-uppdat  8-10 mars stockholm uppdatering, 3 dagar inkl kortare 
en1090    prov på det nya regelverket. 
   enstaka platser kvar
tr-stål/k 5-7 apr stockholm 3 dagar inkl prov (vid uppda- 
   teringskurs kortare prov).   
   enstaka platser kvar
tr-stål/n 1-8 maj sydländsk ort 6 dagar internat inkl prov
tr-stål/n 18-20 o 25-27 okt stockholm 3+3 dagar inkl prov
tr-stål/n-uppdat 8-10 nov stockholm uppdatering, 3 dagar inkl kortare 
en1090   prov
tr-stål/e 15-17 nov stockholm 3 dagar inkl prov (vid uppdate- 
   ringskurs kortare prov) 
tr-stål/k 29 nov-1 dec stockholm 3 dagar inkl prov (vid uppdate- 
   ringskurs kortare prov)
tr-steel/n 2011/2012 stockholm in english, 6 days, date to be set
prep tr-stål/n 2011/2012 kroatien (prel) grundkurs stålbyggnad, 5 dagar 
   (utökad preparandkurs)

2011 blir ett otroligt spännande år, nu när 
vi rullar igång på allvar med denna kaxi-
ga uppstickare. Alla jag pratat med är lika 
positiva som vi som har arbetat med detta 
från början, så det kan inte bli bättre.

Ni har helt säkert sett den helsidesannons 
i denna tidning (sid 3) som först publicera-
des i Dagens Industri.

I början av Januari – utan tvivel när man 
ser denna sida – måste man läsa för att få 
veta vad det är som händer.

 Vårt mål med att starta Entreprenörföre-
tagen har hela tiden varit medlemsnyttan 
som huvudsyfte samt att vi blir en starkare 
faktor som ingen kan låta bli att lyssna på 
i bransch- och företagarfrågor med 1 300 
medlemmar

Dessutom får vi fyra branschförening-
ar som kan lyfta specifika branschfrågor 
inom mekanik , stål- o lättbyggnad , venti-
lation och pålåtslageri, vilket blir en styrka 
för medlemmarna. Där kan frågor komma 
fram som skall vidare till styrelsen eller 
tjänstemän. Så därför tycker jag att ni ska 
boka in Entreprenörföretagens branschdag 
18-19 maj i Linköping. Dessutom kommer 
Entreprenörföretagen att finnas på nätet, 
www.entreprenörföretagen.se och www.
facebook.com/entreprenörföretagen.

 
Sedan blir det en stor uppgift att vårda 

våra nuvarande medlemmar så att de stan-
nar kvar samt att sluta nya till oss och det 
blir ett hårt arbete för våra åtta företags-
rådgivare som till hjälp har en större stab 
på kansliet. Därmed inte sagt att vi andra 
skall sitta stilla, utan stötta dessa personer 
med eventuell hjälp runt landet i olika frå-
gor som kan komma upp.

Återigen vill jag trycka på att utbildning-
ar är av största vikt i framtiden för oss före-
tagare samt våra anställda, så vi kan möta 
alla krav som ställs på oss från beställare 
till myndigheter. Det är väldigt många sa-
ker som man måste tänka på vid projekt 
som UE, så om ni saknar någon kurs; slå 
en pling till kansliet.

När det gäller arbetsfronten så har 2011 
börjat lika bra som 2010 slutade så framti-
den ser ljus ut på alla fronter och vi hoppas 
att det fortsätter för framtiden för oss är 
fulla orderböcker. 

figur 2     några ändringar på svetsområdet i ss-en 1090-2 jäm-
fört med nuvarande regler
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
14 mars till: 
”Korsord 111” Svensk Verkstad, Svärdvägen 
13, 182 33 Danderyd.

företag:  ..........................................................

namn:  .............................................................

Adress:  ....................................................
postadress/ort:  ........................................
tel:  ...........................................................

Priser:
trisslotter
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Vinnare i nummer 6-2010: björn Wass, mora mekanik, sollerön. lars-åke modin, malm & modin mek Verkstad Ab, sollebrunn. 
Paula Olofsson, Borgers Nord, GBG. • Vinnare sudoku i nummer 6-2010: 1a: Anders bergstrand, bl produkter i bjärum, 
bjärum. 2a: bengt kläppe, konga bruk, konga. 3e: lena nyström, gröndals smide, enskede
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Underhållsfria
Spillsugar

Titta in på
www.QH-system.se

Eller ring 031-45 65 65 och prata med Roger

Tysta
Blåsmunstycken

Effektiva
Oljeavskiljare

Snabba
Maskintömmare

Svensktillverkade kompakta
kvalitetsenheter för:

• Borrning 
Ø 0,3–25 mm i stål

• Gängning 
M1,6 –M16 i stål

• Fräsning

www.e2systems.se

Kostnadseffektiv 
automatisering

E2 Systems – en del av Tubex AB
Strömslundsgatan 3, 507 62 Borås, Sweden

Tel: 033-20 88 40, Fax: 033-20 88 49, E-mail: e2@e2systems.se

Gallerdurk
till

konkurrens-
kraftiga
priser!

Stockholm 08-612 06 29
Fax 08-612 14 29

Luleå 0920-25 06 71
Fax 0920-25 06 72

www.stal-plat.se

Kontakta oss för offert!

Senaste statistiken från Tidningsstatistik visar att Svensk 
verkstad är den snabbast växande tidskriften i Sverige.
med en upplaga om 21 500 är Svensk verkstad den största 
tidningen inom Sveriges verkstadsindustri.

Nästa nummer
nästa nummer av svensk Verkstad ut-
kommer den 30 mars och innehåller i 
första hand detta:
• Plåtbearbetning
• Blech Nordics samarbete med Tekniska  
 mässan 2011
• EasyFairs, Malmö 
 – underhåll & Automation

08-753 48 00

Ring och boka din annons i
Sveriges största 
verkstadstidning

Materialdag den 14 mars
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– Ofta ställdes liknande frågor, till ex-
empel hur man, genom val av stål, er-
håller bästa möjliga varmförzinknings-
resultat och hur man lagar eventuella 
skador. Vi resonerar som så att detta är 
information som vi gärna kan ”bjuda på” 
– och vi valde att förpacka det i form av 
utbildningsdagar.

fokus på tre olikA  
kundgrupper

Vid första utbildningstillfället lades fo-
kus på att bjuda in befintliga legokunder 
och bland andra HIAK, Bruks, SWL och 
Jaco deltog. Vid utbildningsdag två vän-
de man sig till konsulter och entreprenö-
rer, och bland deltagarna återfanns re-
presentanter från Sweco, Eltel Networks 
och ABB Substations mfl.

Under det tredje och sista tillfället vil-

le Gävle Galvan nå ut till myndigheter 
och statliga verk, och ett flertal besökare 
från bland annat Trafikverket, som är en 
av företagets viktigaste kunder, deltog. 
Dessutom medverkade ett flertal repre-
sentanter från olika kommuner och läns-
styrelser.

Samtliga utbildningsdagar har haft i 
stort sett samma upplägg: teoridelar med 
genomgång av viktiga frågor som varm-
förzinkning, korrosionsskydd, kiselhal-
ter i stål, tillvägagångssätt vid skadat 
gods och så vidare. Under två tillfällen 
fanns Bengt Stewall, marknadschef på 
Alucrom, på plats. Han informerade om 
möjligheterna till, och fördelarna med, 
olika typer av duplexbehandlingar som 
målning och termoplastning. Alucrom 
är en viktig samarbetspartner till Gävle 
Galvan sedan 1996 och man delar även 
lokaler och industriområde i Gävle.

Vid sista utbildningsdagen hade man 
förmånen att få bjuda på ytterligare en 
gästföreläsare: Annikki Hirn, som är 
frontfigur för branschföreningen Nordic 
Galvanizers.  Enligt önskemål lade An-
nikki stort fokus på aktuella miljöfrågor 
och livscykelkostnader, något som var 
mycket uppskattat bland besökarna. Mil-
jöfrågor ligger som bekant i tiden just nu 
och det är viktigt att klargöra att zink och 
varmförzinkning inte är en miljöbov, 
utan tvärtom bra för miljön med tanke på 
hur hållbart varmförzinkat stål är.

Utbildningsdagarna innehöll även på 
en mer praktisk del; guidad visning av 
Gävle Galvans tre produktionsavdel-
ningar; tryckkärl, stålkonstruktioner 
och slutligen ett besök vid varmförzink-
ningsgrytan. Dessutom fick deltagar-
na besöka Alucroms termoplastningsan-
läggning.

öVerrAskAnde  
stort intresse

– Det är jätteroligt att intresset varit 
så stort – detta är ett nytt grepp för oss 
och inte så vanligt i branschen så vi vis-
ste inte vad vi kunde förvänta oss: planen 
var tre utbildningstillfällen och intres-
set var så stort att vi fyllde deltagarkvo-
ten vid samtliga tillfällen,  säger Thomas 
Ehlin, som är ansvarig säljare för stål-
konstruktioner och varmförzinkning på 
Gävle Galvan.

Varmförzinkningsutbildningar hos gävle galvan
under hösten har varmför-
zinkningsutbildningar genom-
förts vid tre tillfällen hos gävle-
företaget. 
– Idén föddes när vi såg att 
det fanns ett behov hos våra 
större kunder och prospekt, 
säger Stina öhlén, marknad-
sansvarig på gävle galvan.

Samling vid grytan

stina öhlén och thomas ehlin.

ögonblick under utbildningen. många av gävle galvans stora kunder tog tillfället i akt att lära sig mer om varmförzinkning. foto: gävle galvan
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Tyngdpunkten  
i Söderfors

Tyngdpunkten i Sandviken

Hög kvalitet och  
servicenivå är två 
nyckelbegrepp i  
vår verksamhet

Med tillverkning av komponenter och reservdelar

Tyngdpunkten i Sandviken 
ligger på TYNGRE INDUSTRI!
Vi tillverkar lyftredskap som vi kon-
struerar efter kundens behov och 
önskemål.
Komponenter till ugnar utgör en be-
tydande del av tillverkningen.
Här hanterar vi dagligen plåtar med 
50mm tjocklek!

Tyngdpunkten  
i Söderfors 
ligger på  
TUNNARE PLÅT! 
(Upp till 10-15mm)
Här tillverkar vi 
värmeväxlare, ljud-
dämpare, cykloner, 
expansionsbäl-
gar samt kanaler, 
främst i rostfria 
kvaliteter men 
även i aluminium 
och svartplåt.
Vattenskärning 
utgör här en bety-
dande del av verk-
samheten.

Telefon 026-27 19 12 • Se mer på www.sitab.nu

får vi industrins puls att slå!

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K
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Walter Norden AB
Halmstad, Sverige
+46 35 165300
service.norden@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Konkurrent

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

En ny tiger,  
en ny standard:  

 100 %
ökad  

effektivitet

upp 
till 

Tiger·tec®Silver – så heter det nya 
mirakelskäret från Walter för fräs-
ning i stål och gjutjärn. Det är extremt 
segt, extremt hårt och extremt lång-
livat och kan öka produktiviteten 
med upp till hundra procent. 

En ny era inom skärande bearbet-
ning är här. Tigern är lös!
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