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Skyview

– ett stålprojekt i världsklass

SM-guld till Gustav
Snart dags för

PLÅT10
Nu ska skiffertaken
bli fler i Sverige

Möt PLR:s
nye vd
Nystart för PVF Teknikcentrum
ANNONS

Marknadens bredaste sortiment
Ett brett sortiment av
luftbehandlingsaggregat
ger stora möjligheter
att optimera dina
energikostnader (LCC).
På så vis värnar vi
gemensamt om miljön.

Flexomix

Envistar

StarCooler

Göteborg
031-26 26 27
Kramfors
0612-102 40
Malmö
040-29 29 98
Norrköping 011-10 21 00
Stockholm 08-743 66 50
Växjö
0470-75 88 00
Örebro
019-56 06 90
www.ivprodukt.se

Lyft blicken

Smalare
nyheter!
470, 570 och 670

Vi vet att du alltid gör ditt bästa uppe i skyn. Nu kan du göra det ännu bättre. Plannja ger dig nya möjligheter för bandtäckning med de nya
bredderna 470, 570 och 670 mm. De smalare bredderna är anpassade för att täcka in hela fasader och delar av tak och fasad som
takkupor, burspråk och entrepartier och därmed skapa helt nya utseenden. Välj de smala nyheterna från oss på Plannja!
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Uppdatera ditt tak med plannja.se

Bevego
Den naturliga
länken

Ärr du ägar
ägare/VD
e/VD
D för ett plåtslageri?
plåtslager
ageri?

För en klients rä
räkning
äkning söker vi Byg
Byggplåtslageri
ggplåtslageri som är
är
Stockholm
till salu i Stockh
olm eller södra Stockholm.
Sto
ockholm.
Hittelön i form av en resa för två personer
personer till Medelhavet för
och
den som tipsar oc
ch att det leder till ettt köp.
Ring mig även om
m du inte har bestäm
mt dig eller att det
bestämt
kanske blir aktuel
aktuellt
llt i framtiden. Det medför
medför inga krav eller
förpliktelser.. Givetvis
förpliktelser
Give
etvis sker allting under
unde
er sekretess.

Mäklare Ingv
Mäklare
Ingvar
var E
Engström
ngström
Liljanstorpsvägen
Liljanst
orpsvägen 48
722 46 VÄSTERÅS
VÄSTE
ERÅS

e.i.e@telia.com
e
.i.e@telia.com
0708 - 19 07 71
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Intervju med Thomas Dahlberg som är PLR:s
nye vd efter Gitte Leger.
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ARKITEKTER LÄR SIG MER OM PLÅT

TAKSKIFFER

Skiffer används flitigt som bruksmaterial i
många länder i Europa. I Sverige är det bara
runt tio plåtslagerier som arbetar med att
lägga skiffertak. Men framtiden ser ljus ut.

Den 15 februari medverkade PLR i en
föresläsningsdag om plåt för arkitektstudenter
på KTH.
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Lärlingen Mikael Ingebäck från
invigningen av PVF Teknikcentrum.
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GULD TILL GUSTAV

RISKBEDÖMNING

Att göra en riskbedömning inför varje jobb är
något som borde sitta i ryggmärgen. Nu finns
det ett dokument som under lättar bedömningsproceduren.

Det är återigen dags för en heldag i plåtens
tecken. Den här gången arrangeras evenemanget i Malmö.

Årets SM-final för unga plåtslagare vanns av
Gustav Näsman på Törnströmska gymnasiet i
Karlskron.

TURISTATTRAKTION PÅ HÖG HÖJD

Stockholm Skyview, linbanan som löper längs
med Globens utsida, är byggd av medlemsföretag från MVR och PLR.
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INVIGNING MED GULDKANT

I februari invigdes PVF Teknikcentrums nya
och fräscha lokaler i Katrineholm med celebra
gäster, röd matta och bubbel.
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Prenumeration
Kerstin Grahn, PLR, 08 - 762 75 95,
kerstin.grahn@plr.se
Pris
Prenumeration helår, 11 nummer,
360 kronor exkl. moms.
Tryck
Skilltryck AB, Box 53,
568 22 Skillingaryd, 0370-733 30

30
LEDARE

Annons
Annonshuset AB, 08 - 662 75 03,
hans@annonshuset.se

Plåt & Vent Magasinet är medlem i
Sveriges Tidskrifter och har en
TS-kontrollerad fackpressupplaga
på 2500 ex, år 2006.
Redaktionen ansvarar ej för icke
förbeställt material. Eftertryck av text
och bilder/illustrationer får inte ske
utan redaktionens medgivande.
Citera oss gärna, men ange alltid
källan.

Ledare

Per Andersson
förbundsordförande i PLR
Ström & Andersson Plåtslageri AB, Skövde.

E-post: strom.andersson@telia.com

Fokus på stabilitet men också på nytänkande
I skrivande stund börjar det hetta till ordentligt i avtalsrörelsen. Dramatiken stiger
inför den 31 mars, då 530 avtal på den
svenska arbetsmarknaden löper ut.
Det är starkt fokus på handeln vars
300 000 anställda nu kräver att få del av
konsumtionsökningen som har pågått i
landet.
Under 2000-talet har det tidigare varit
ganska lugnt på den svenska arbetsmarknaden med relativt få konflikter. Lönerna
har i genomsnitt stigit med 2,5 procent per
år 1995-2008, justerat för inflationen. Avtalsrörelserna har varit någorlunda lyckade
både för arbetsgivare och för arbetstagare.
Men i år är det nya förutsättningar, inte
minst på grund av finanskrisens effekter
under hösten 2008. Sedan hösten 2009
finns dock positiva signaler och konjunkturen har därefter sakta men säkert börjat
vända åt rätt håll. Men samtidigt är det
viktigt att komma ihåg att Sverige ännu
inte helt har tagit sig ur den ekonomiska
krisen.
Riksbanken bedömer att det fungerar
med max totalt 2,5 procents lönelyft om
inflationen även fortsättningsvis ska kunna
hållas stången. Många bedömare tror på
smärre löneökningar i år, cirka två procent.
Nu fokuserar man på att sluta korta avtal,
på ett år eller ett och ett halvt år. Detta verkar vara en sannolik ingrediens i utgången
av avtalsrörelsen.
Arbetet i den partsgemensamma arbetsgrupp som startades i april 2009 och som
har i uppdrag att utarbeta ett förslag till
nytt och förbättrat byggavtal förväntas
självfallet också snart bli klart. Min förhoppning är att arbetet med avtalet fortgår
på ett stabilt sätt med fokus på konstruktiv samverkan.

NYTÄNKANDE KRÄVS

– VÅR VARDAG BLIR ALLTMER DIGITAL
Det är nödvändigt att reflektera och medverka till stabilitet men samtidigt är det
också viktigt med nytänkande. Och det
går undan med nytänkandet i den digitala
världen just nu. Det gäller att hänga med i
svängarna. I dagarna meddelades det att
Sverige passerat USA och numera är
världsbäst på att använda IT, mobiltelefoner, datorer och nätverk. Svensk internetstatistik fyller på med ytterligare detaljer som att 71 procent av svenskarna använder internet och 75 procent mobiltelefonen varje dag. De äldre utnyttjar e-post
medan de yngre är mer intresserade av sociala medier. Fyra av tio läser bloggar och
det är fler som har tillgång till bredband än
dagstidning i hemmet.
Hela 83 procent av svenskarna i åldern
16–74 år har tillgång till internet i hemmet
via en bredbandsanslutning, enligt en nyligen gjord undersökning från Statistiska
centralbyrån, SCB.
VIKTIGT ATT SE NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Men det viktiga är kanske inte att vi är
många som lever ett ”uppkopplat liv”, utan
vilka nya affärsmöjligheter som öppnar sig
i detta digitala myller. En jättestark trend
just nu, när internetanvändning flyttar från
datorn till mobilen, är den explosionsartade tillväxten av apps – alla dessa små dataprogram som gör att en mobil kan användas till alla möjliga saker. iPhone leder
just nu utvecklingen med över 100 000
apps.
En del av Appsen är spel i olika former,
men det finns också praktiska program
som tv-program, ip-telefoni (Google Voice
och Skype), Google Analytics, Flight Track

Pro, eBay och Evernote. En mycket välkänd hamburgerkedja har till exempel en
applikation som gör att iPhoneägaren kan
få en karta över var närmaste hamburgerhak finns.
Apps kan mycket väl innebära ett teknikskifte fullt i klass med PC-boomen på
80-talet eller introduktionen av internet på
90-talet. 2010 förutspås bli det stora genombrottsåret.
Vad jag vill ha sagt med detta är att vi
bör vara öppna för Internetutvecklingen
och se hur vi kan använda olika tjänster
till att förbättra våra kunders och våra
egna affärer.
Och när jag ändå är inne på temat nytänkande vill jag också passa på och ge
medlemsföretagen i Norrbotten en eloge
för den fina och kostnadseffektiva annonsen om säker snöskottning. Det blev bra
marknadsföring för både medlemsföretagen och PLR och annonsen publicerades i
fyra norrlandstidningar, i lokal tv och på
internet. Flera medlemsföretag gick samman och delade på kostnaderna för annonsen så det blev inte heller särskilt dyrt.
Kanske ett bra tips för andra regioner att
använda.
Avslutningsvis vill jag hälsa Thomas
Dahlberg välkommen som tf vd för PLR.
Thomas kommer att hålla i rodret ett bra
tag framöver och som vanligt är kompassen inställd på medlemsnytta!
Vi hörs vi snart igen!

Uppdatera kontaktuppgifterna
För att ni som medlemmar ska få del av all information som vi skickar
ut är det mycket viktigt att ni uppdaterar era kontaktuppgifter, i synnerhet e-postadresser. Skicka eventuell ny information till info@plr.se
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Advokatfirman Pedersen AB • tfn 08-440 42 70
info@pedersen.se • www.pedersen.se

Juridisk rådgivning
för medlemmarna i
Plåtslageriernas Riksförbund
Belöning för väl utfört arbete
Två plåtslagare, Åke Sjöholm och Magnus Myrinder anställda på
Olofssons Plåt i Höör, belönades nyligen med gesällbrev i plåtslageriyrket.
Det var deras mycket väl utförda garneringsarbete samt taktäckning på Södra Rörums kyrka som renderade utmärkelsen. På
bilden syns från vänster Christer Olsson, vd i Olofssons Plåt, Åke
Sjöholm, Magnus Myrinder samt Torbjörn Johansson, mästare och
bedömningsman utsedd av PLR.


Stockholms bästa ombyggnad

www.fastex.se
w
ww.
w.fastex.se
faste
fa
tex.se

Betonginfästning
Bitsar
Borr
Fogmassor
Rörtätning
Skivinfästning
Spit Skjutmontage
Stålinfästning
Träinfästning

AB Fastex Fästteknik
Industrigatan/Stormgatan • 288 32 Vinslöv
Tel. 044-590 10 90 • Fax 044-840 32
Kontor Stockholm: Tel. 08-410 130 11 • Fax 08-718 30 10
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Nu är det dags att skicka
in bidrag till ROT-priset,
en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och
fastighetsägare
om
Stockholms bästa ombyggnad.
ROT står för reparation, om- och tillbyggnad och tävlingen gäller
alla typer av ombyggda
hus i Stockholms län
som färdigställdes under
2009. Priset har delats ut
av Stockholms Byggmästareförening sedan 1991
och förra årets vinnare
var Lydmar Hotel.
– ROT-priset har genom åren delats ut till fastigheter av väldigt olika karaktär, från Centralposthuset till Zinkensdammsskolan/Globala Gymnasiet och Sickla Galleria, säger ROT-prisjuryns
ordförande Anna-Greta Leijon.
– Det viktiga är att husets unika kvaliteter tas tillvara eller att
fastigheten har fått en ny användning på ett elegant sätt. Ombyggnaden ska hålla hög yrkesmässig kvalitet och visa på nytänkande samtidigt som kraven på god ekonomi och tillgänglighet
tillgodoses.
Senast den 8 april ska bidrag vara inlämnade till Stockholms
Byggmästareförening. Anmälningsblankett och ytterligare information finns på www.stockholmsbf.se.


Upps n a ppa t

Av Tomas Skagerlind

K-märkta fritidsbåtar
Under en ceremoni på Båtmässan i Göteborg i
februari k-märkte Sjöhistoriska museet i Stockholm fyra nya fritidsbåtar.
Sedan förra året kan man ansöka om att få
sin fritidsbåt k-märkt. Sjöhistoriska museet vill
på så sätt höja statusen på den äldre fritidsbåtsflottan. I dag finns det totalt 26 k-märkta
fritidsbåtar. En av dessa är sportbåten Kristina,
byggd 1961 och ritad av konstruktören Owe
Forslund.

Nagellack som biltillbehör
När den nya Volvo S60 premiärvisades på bilsalongen i Genève var det också premiär för en
exklusiv kollektion med utvalda ”tillbehör” som
ska matcha bilen och dess målgrupp perfekt.
Eller vad sägs om ett par handgjorda handskar
i getskinn eller en förpackning med tre nagellack i färger som motsvarar tre exteriörlacker på
nya Volvo S60?
– Volvo är förmodligen den första biltillverkaren som lanserar nagellack. Vi ville göra något
annorlunda med humor för att stödja lanseringen av bilen samt även erbjuda en annorlunda artikel till den kvinnliga målgruppen,
säger Yvonne Hall Tobiasson, på Global Marketing på Volvo Personvagnar
Övriga tillbehör är bland annat ett par solglasögon, en weekendbag i läder, ett Iphonefodral och en nyckelring.

Sveriges snyggaste kran
Kran 19 i Helsingborgs hamn har av Svensk hamntidning utsetts till ”Sveriges snyggaste kran 2010”.
Motiveringen löd:
”En ståtlig skönhet som tornar upp sig mot himlen i Helsingborgs hamn. Formen är väl avvägd, med
rena linjer och ett harmoniskt färgspel”.
Tio hamnar nominerade totalt 12 kranar och efter att juryn gjort sitt arbete stod det klart att
Kran 19 var vinnaren.
Kranen, som togs i bruk i november 2007, kommer från tillverkaren Cargotec. Den kan lyfta två
fullastade containrar, vilket innebär totalt 65 ton.

Vinden skapar ny yrkeskår

Poolparty med polarna?
Sommaren närmar sig och det är hög tid att
börja bygga den där swimmingpoolen som
många av oss har drömt om så länge nu. Och
när vi ändå är igång kan vi ju drömma vidare
om ett passande poolhus också. Nylanserade
Grand Glasshouse, som kommer från Gabriel
Ash, och som säljs av Vansta Trädgård, är byggt
av cederträ och fungerar lika bra som lyxigt
poolhus som växthus. Priset, inklusive moms
och frakt, landar på 156 300 kronor. Som hittat!

Vindkraftsföretaget Triventus etablerar under
våren ett serviceteam i Östergötland som främst
kommer att utföra service, underhåll och reparationer av vindkraftverk. Teamets placeringsort blir
med största sannolikhet i Mjölby, eftersom man
från orten snabbt når alla vindkraftsparker i
Östergötland. Det här är ett exempel på hur vindkraftboomen skapar arbetstillfällen i Sverige. Totalt räknar branschen med cirka 12 000 nya jobb.

Svenskar höjda till skyarna
Sedan 2002 har flygbolaget Norwegian målat
kända norrmän som Henrik Ibsen, Roald Amundsen och Thor Heyerdahl på flygplanens stjärtfenor.
Nu intar även kända svenskar som Greta Garbo,
Carl von Linné och Anders Celsius luftrummet.
– Norwegian har på kort tid gått från att vara
ett norskt flygbolag till att idag vara ett av Skandinaviens största flygbolag. Det vill vi markera med

att också visa svenska kända personer på flygplanen, säger Åsa Larsson, pressansvarig för Norwegian.
Fler svenska kända ansikten är att vänta, bland
annat Evert Taube och Selma Lagerlöf. Även Danmark får sina hjältar. Först ut är Piet Hein som var
en dansk vetenskapsman, filosof och konstnär.
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PLR medlem

PLR:s nye vd
TEXT:

Tomas Skagerlind

FOTO:

Stefan Evertson

Den 4 mars blev Thomas Dahlberg ny tf vd i Plåtslageriernas Riksförbund. PLR:s nye vd är inget obekant ansikte i branschen utan Thomas
har arbetat med varierade arbetsuppgifter i PLR under många år.
Thomas Dahlberg efterträder tidigare vd
Gitte Leger som i fortsättningen kommer
att arbeta med olika styrelseuppdrag och
framförallt bistå sin dotter Mette Legers
HR- och rekryteringsföretag Grow HR i
Shanghai, Kina.
– Det har varit spännande år för mig i
PLR, säger Gitte Leger. Allt från att medverka i uppstarten en ny skola i Katrineholm till att vara med och sätta nya mål för
framtiden. Jag önskar PLR lycka till med
det fortsatta arbetet.
– Jag ska försöka förvalta det goda arbete som Gitte Leger har byggt upp. Det
blir en spännande utmaning för mig att
leda PLR framöver. Vi kommer bland
annat att fortsätta att arbeta vidare med vår
verksamhetsplan, säger Thomas Dahlberg
som har ett gediget förflutet med olika
uppdrag inom branschen.
– Jag är mycket nöjd med att Thomas
Dahlberg har accepterat posten som tf vd
för PLR. Han har en bred kompetens inom
våra branscher och är väl rustad att leda
förbundet, säger Per Anderson, ordförande
i PLR:s styrelse och vd för Ström & Andersson Plåtslageri.
Thomas Dahlberg har bland annat drivit ett eget företag med inriktning på plåt
och ventilation, innan han på 80-talet bör-
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jade på PLR som regionombudsman i
Sundsvall. Sedan blev han snabbt rekryterad till PLR:s centrala kansli i Stockholm
där han under många år bland annat har
arbetat med data, kalkyler, branschfrågor
och företagsrådgivning.
– Den viktigaste frågan för mig den närmaste tiden blir att se till så att samarbetet
mellan MVR och PLR genomförs som
planerat. Det kommer att göra oss till ett
starkare förbund med fler medlemmar, vilket gör att vår organisation kan ta större
plats, fortsätter Thomas Dahlberg.
– Sen ska vi självklart också sätta medlemsnyttan i fokus i allt vi gör, så att vi får
lönsamma medlemsföretag med kompetent personal.
Du har varit i branschen länge och
har ett mycket stort kontaktnät. Är det
en stor fördel i ditt fortsatta arbete som
vd?
– Jo, jag känner många av våra medlemmar och det tror jag inte skadar. Jag har
redan fått respons från många av dem i
form av mejl och telefonsamtal och det är
faktiskt ingen som har varit negativ. Tvärtom har jag fått mycket stöd och positiva
reaktioner och det vill jag passa på att tacka
för, avslutar Thomas Dahlberg.


Thomas Dahlberg

Jag föredrar:

Vin

✗


Vintersemester 
✗

Öl



Solsemester 
✗

Plåttak

✗


Schlager

Tegelpannor 

✗


✗


Cykel

Rock



✗


Kostym

Bil

✗


Jeans

✗


FA K TA
Namn: Thomas Dahlberg.
Ålder: 59.
Längd: 180.
Bor: På Roslagsgatan i Stockholm.
Familj: Fru, två barn och sex barnbarn.
Senast lästa bok: Kinesen av Henning
Mankell.
Det gör mig glad: Skrattande lekande
barn.
Det gör mig arg: Övergrepp mot barn.

Branschnyheter

Fortsatt översyn av
tillverkningsföretag
Maskiner, verktyg, truckar, kemikalier
och påfrestande arbetsställningar i bullriga och dammiga lokaler är vanliga orsaker till olyckor och sjukdomar inom
tillverkningsindustrin. Arbetsmiljöverket
genomför under 2010 drygt 2 000 inspektioner för att se till att dessa företag
kommer igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger skador i
jobbet.
Mellan åren 2005 till 2009 anmäldes
totalt 144 000 arbetsolyckor i landet.
36 000 av dessa, eller en fjärdedel, inträffade inom tillverkningsindustrin. 80
procent av de olycksdrabbade var män.
Det är tillverkningsföretag inom stål
och metall, papper och pappersvaror,
plast, gummi, trä, livsmedel och fordon
som inte blivit inspekterade efter 2007,
som nu kommer att få besök. Till övervägande delen handlar det om mindre
företag med högst tio anställda.
Företag inom dessa näringsgrenar
kommer i dagarna att få ett brev från Arbetsmiljöverket med information om
hur riskbedömningar ska göras. Inspektionerna genomförs på ett enhetligt sätt
utifrån ett gemensamt tillsynsmaterial
och följs upp genom återbesök och en
enkät till besökta arbetsställen tidigt
nästa år.
Generellt sett är de större företagen
mycket riskmedvetna och har resurser att
utveckla en bra arbetsmiljö. Vid de
mindre verksamheterna kan det vara
sämre ställt med kunskaperna; man har
svårare att uppfylla kraven om en riskfri
arbetsmiljö. Det kan vara litet si och så
både med säkerhetstänkandet kring rutiner och med ansvarsfördelning.
Vi kommer att titta på de faktiska arbetsförhållandena, säger avdelningschef
Gunnel Crona vid Arbetsmiljöverket.
Har de undersökt riskerna i sin verksamhet? Har man vidtagit några förebyggande åtgärder för att undvika att någon
kommer till skada? Ser man till att arbetstagarna vet hur arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt? Självklart ska vi
också påpeka vinsterna med ett bra arbetsmiljöarbete. De små företagen är ofta
sårbarare och klarar sämre av sjukfrånvaro. Produktionen påverkas negativt.
Mer information finns under fliken
arbetsmiljöarbete på www.av.se.


Skanska flyttar till klimatsmart kontorshus
Skanska samlar sina verksamheter i Göteborg och flyttar till det nya energieffektiva
och miljövänliga kontorshuset i Gårda som
Skanska utvecklar och bygger i egen regi.
Inflyttning sker vid årsskiftet 2010/2011
och de nya, moderna lokalerna för Skanska
kommer att inrymma cirka 350 arbetsplatser och omfattar runt 5 400 kvm på de
nedre våningsplanen i huset.

Kontorshuset omfattar totalt 17 000
kvm kontorsyta i två huskroppar och 150
garageplatser under mark.
– Flytten till våra nya miljöprofilerade
lokaler i Gårda gör att vi tar ett tydligt ställningstagande i miljöfrågan och ”lever som
vi lär”, säger Håkan Stenström, Vice VD,

Skanska Sverige.

Byggmarknaden repar sig
Återhämtningen i svensk ekonomi börjar ge
positiva effekter för byggindustrin. Bostadsinvesteringarna bottnar i år efter de senaste årens kraftiga fall. De vänder upp från
en mycket låg nivå, men driver ändå utvecklingen från 2011 då lokalbyggandet
fortsätter att gå trögt och närtidssatsningen
på infrastruktur fasas ut. Detta skriver Sveriges Byggindustrier (BI) i årets första byggkonjunkturprognos.
– Vi bedömer nu att återhämtningen för
svensk ekonomi stärks allt eftersom och det
sätter avtryck på bygginvesteringarna, säger
Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Hushållens ökade optimism har tillsammans med fjolårets räntesänkningar, givit en
skjuts åt bostadspriserna. Efter flera år med
alltför låg nyproduktion av lägenheter kommer den underliggande efterfrågan att leda
till att bostadsbyggandet tar fart igen.
Sammantaget bedöms bygginvesteringarna öka med 5 procent 2010. Ett fortsatt
starkt anläggningsbyggande tillsammans
med en pånyttfödd bostadssektor ger kraft åt
investeringstillväxten i år. Återhämtningen
sker från mycket låga nivåer, men successivt
stigande bostadsproduktion gör att uppgången håller i sig även 2011, trots att anläggningsinvesteringarna då minskar.


Kortslutning i byggandet utan nya ingenjörer
Den som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn är med och bygger det framtida
samhället. Många spännande arbeten finns,
men det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning. Personalbrist hotar, trots det
osäkra konjunkturläget, och redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensionsavgångar. Därför satsar nu nätverket
Samhällsbyggarna på att marknadsföra sek-

torns många yrken och utbildningar.
– Arbetsmarknaden för samhällsbyggare
ser ljus ut, både i Sverige och utomlands.
Hos vår sektor får du ett fritt jobb som samtidigt är utmanande. Vi erbjuder många
olika typer av utmaningar för dig som vill
utvecklas, säger Ulf Pettersson, utbildningschef, Elektriska Installatörsorganisationen
EIO.
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Branschnyheter

Ruukki levererar
CE-märkta sandwichpaneler

NCC bygger lägenheter i Halmstad
NCC Construction Sverige bygger tre bostadshus med totalt 79 bostadsrätter på Söderkaj i Halmstad. Det gamla Söder i
Halmstad får en helt ny stadsdel med flera
hundra lägenheter invid ån Nissans utlopp

i havet. Områdets första etapp är dessa bostadsrätter och många av dem är redan
sålda. Uppdragsgivare är HSB och ordern
är värd 87 miljoner kronor.


Ruukki har under flera år profilerat sig i
Malmö genom att leverera stommar, väggar och tak till några av de största byggnationerna i staden, bland annat Malmö
Arena och Swedbank Stadion. Nu ska
dessutom Ruukki leverera sandwichpaneler till träningshallen i anslutning till
Malmö Arena samt leveranser till parkeringshuset vid ombyggnation av Centralen.
– Våra sandwichpaneler har en stor efterfrågan i olika stora byggprojekt i
Malmö just nu, säger Gunnar Gundersen, försäljningsingenjör på Ruukki Sverige AB. Att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar samt att vi har varit tidigt
ute med att CE-märka sandwichpanelerna stärker vår position på marknaden.
Ruukki är dessutom först i branschen
med sandwichpaneler med CE-märkning. CE-märkningen visar att produkten överensstämmer med kraven för europeiska gemenskapens produktstandarder och hjälper kunder att välja bra produkter samt att jämföra egenskaperna. 

Beprövad metod ger energisnåla hus

Ny funktion i
AMA webbtjänst

En stor del av all energi som används i Europa går till byggnader. Mycket har gjorts
för att skärpa kraven i de nationella byggreglerna för att på så sätt minska energibehovet och få ett bra inomhusklimat.
Ändå har det visat sig vara svårt att designa
och bygga hus med rätt prestanda.
INTEND-projektet har utvecklat konceptet Integrerad EnergiDesign (IED) till
att bli en ny metod för att nå mycket längre
än EU:s krav på energiprestanda i byggnader. Nu finns det en handbok för hur man
arbetar utifrån IED.
Huvudprincipen med IED är att fokusera på de passiva egenskaper som ger ett
bra energiprestanda och inomhusklimat.
IED får arkitekter och ingenjörer att fokusera på faktorer som dagsljus, glasytor, naturlig ventilation, solskydd och värmetröghet.
– IED är inte avancerat utan handlar
främst om att tänka efter före och inte

Svensk Byggtjänst och SIS inledde för en
tid sedan ett samarbetsprojekt för att
skapa länkar mellan AMA webbtjänst och
SIS-standarder. Nu är dessa länkar på
plats.
I projektet involverades en fokusgrupp
med ett tiotal representanter för byggsektorn som arbetar med handlingar där
AMA-texter och standarder är viktiga inslag. Vid alla AMA-texter som refererar
till standarder finns länkar från AMA
webbtjänst direkt till aktuella standarder
från SIS.
– Alla får via länkarna fri tillgång till
en övergripande information om de aktuella standarderna. Och de som har
abonnemang hos SIS kan enkelt gå direkt
från AMA webbtjänst till den fördjupade
informationen om de standarder som
omfattas av deras abonnemang, förklarar
Helena Strandgren, produktansvarig för
SIS Förlags abonnemangstjänst e-nav. 
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släppa fokus på energifrågan under processen säger Mats Johansson, vd på KanEnergi
i Sverige.
– I vanliga byggprocesser hamnar ofta
energifrågan mellan stolarna då alla inblandade har sitt fokus på andra saker som form
och funktion, ventilation, el, bygg och
interiör. Genom att addera en energiansvarig säkerställer man att man når energimålen.
Erfarenheter visar att genom att använda
IED-processen kan man få byggnader med
40-70 procent lägre energi och underhållskostnader. Samtidigt som byggnaderna blir
mer robusta mot förändringar i användning och brukarnas beteende.
Målgruppen för IED är framförallt planera och projektutvecklare, men IEDhandboken är också användbar för arkitekter, konsulter och ingenjörer och andra parter i byggsektorn.
Läs mer på: www.intendesign.com 

Säker byggnorm för snölast
Vinterns många takras har väckt frågor om byggnormer och ansvar. Från föreningen Byggherrarna framhåller man att ingen byggherre medvetet fuskar med takkonstruktioner.
Byggherren är medveten om de konsekvenser som ett takras
medför och kommer med all säkerhet att se över konstruktioner
och granskningsrutiner. De byggnader som har rasat i vinter är
hallbyggnader med smäckra konstruktioner, stora spännvidder och
låglutande tak. De är uppenbarligen de mest sårbara konstruktionerna.
Byggherrarna rekommenderar sina medlemmar att se över konstruktioner och utföranden med anledning av vinterns stora snömängder. Snömängderna är dock fortfarande långt ifrån de dimensionerande snölasterna. I Stockholmsområdet innebär normen att takkonstruktionen ska klara mer än två meter snö.
– Problemet är egentligen inte snön. Om man bygger korrekt
från början så ska taken hålla. Det vi ser nu är förmodligen resultatet av felaktig dimensionering, fel utförande och bristande underhåll, säger Mats Björs och välkomnar de undersökningar som
genomförs av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Boverket.
I nuvarande situation med stora snölaster måste byggherrar och
fastighetsägare dels vara aktiva med att undersöka om snö på tak
utgör någon risk och dels, om så är fallet, se till att snön skottas ner
från taket.


Värmande byggteknik
Med en ny typ av huselement kan husen bli lika energisnåla som
passivhus, eftersom tekniken gör att värmen stannar kvar inomhus.
Nu har företaget fler förfrågningar än man klarar av.
– Konstruktionen är väldigt enkel och energieffektiv, säger Robert Segerdahl, vd för Gotlandsföretaget Prodcon Villa Total till
tidningen Byggvärlden.
Han har uppfunnit en patentsökt teknik, som sedan i somras
har använts för att bygga ett 20-tal hus. Istället för att montera
ihop vanliga prefabricerade element med yttervägg, isolerande
skikt och innervägg byggs huset utifrån och in.
Först byggs fasaden av färdiga betongelement och taket läggs
på. Därefter placeras isoleringen så att alla skarvar går ihop utan
glipor där värme kan läcka ut.
Trä- eller stålstommen som sedan byggs på insidan har inga förbindningar till ytterväggen, som ger värmeläckage.
– Det här huset får inga köldbryggor alls, och blir därför upp
till 40 procent snålare än ett vanligt hus, säger Robert Segerdahl till
Byggvärlden.
Han uppger att konstruktionen uppfyller normen för passivhus med god marginal, trots att vägarna är tunnare och man kan
välja större fönster.
Samtidigt är kostnaden lägre än för traditionella betonghus.
En annan fördel är att risken för fuktproblem minskar. När betongskalet och taket är på plats skyddas arbetet på insidan exempelvis med att gjuta och isolera.
Intresset för de energisnåla husen är stort.
– Vi får tio till 15 förfrågningar i veckan, framför allt om villor. Men vi har även fått en förfrågan från ett stort norskt byggföretag om att bygga flerfamiljshus i Stockholm.
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Utbildning & rekrytering

Lyckad föreläsningsdag om plåt
TEXT:

Tomas Skagerlind

FOTO:

Lisa Udd

Plåt & Vent Yrkesnämnd, PVF, har sedan ett par år tillbaka en valbar kurs om byggnadsplåt för KTH:s arkitektstudenter i årskurs 2. Men redan under årskurs 1 får studenterna lära sig mer om olika byggnadsmaterial
och nyligen fick PLR äran att medverka på en av dessa materialdagar.
Den 15 februari stod Stefan
Lardner från Roslagens Plåtkonsult AB och Björn Uppfeldt från
SBI redo att möta cirka 100 studenter i en närmast fullsatt föreläsningssal.
– Givetvis vill PLR få in plåt
och stål i studenternas materiallära, så att de ritar hus med våra
material som ett självklart val
när de är färdiga arkitekter, säger
Helena Spjuth på PLR.
SBI hade även bjudit in arkitekt Hans Forsmark från White
Arkitekter som berättade om ett Runt 100 studenter fyllde föreläsningssalen.
pågående projekt.
– Det här är en del i utbildningen för årskurs 1 där vi går igenom alla större materialgrupper som till exempel plåt, betong och
trä, berättar Per Elde, årskursansvarig för årskurs 1 på Arkitekturhögskolan på KTH.
– Syftet är att kursen ska bidra till att studenterna så småningom
medvetet kan välja och utveckla material som en viktig del i sina
projekt. Det här är en del av utbildningen som rör tektonik det vill
säga material, teknik och uttryck i samverkan och att i detta till exempel använda byggnadsstommen på ett aktivt sätt i gestaltningsarbetet, säger Per Elde.
Det sägs att bristen på förståelse för arkitektur är stor bland
svenska byggare och ingenjörer i byggprocessen. Håller du med
om det?
– Ja, jag ser det som ett problem att byggprocessen är väldigt se-

parerad. Jag tror delvis att det är
en generationsfråga där systemet
måste anpassa sig efter verkligheten. Vi är allt mer omvärldsorienterade i dag och grundläggande systemfel måste därför
lösas gemensamt, fortsätter Per
Elde.
– Ett bra exempel på detta är
bostadsfrågan i Stockholm, en
klassisk arkitekturfråga som har
hanterats mycket illa under
många år. Dagens blivande arkitekter är medvetna om det här
och många pluggar och arbetar
också utomlands, där de får se
en mängd andra förhållningssätt. Så jag är helt övertygad om att det
kommer att förändras.
Vad tyckte studenterna om materialdagen?
– De var superintresserade och överhuvudtaget är intresset för
hantverk väldigt stort hos studenterna. Så därför är även PLR:s plåtkurser i årskurs 2 är mycket uppskattad.
Stefan Lardner från Roslagens Plåtkonsult AB, var också väldigt
nöjd med dagen:
– Mitt uppdrag var att inspirera unga arkitekter och få dem att
i framtiden välja plåt som byggnadsmaterial. Jag vill påstå att det
gick jättebra. Vi fick fin respons. Kanske att det var lite kort om tid,
jag hade bara en timme på mig. Men det var lärorikt och väldigt roligt.
Stefan Lardner skulle gärna se att svenska arkitekter skulle våga

Färg- och materialproverna studerades ingående.

Hans Forsmark, Stefan Lardner, Björn Uppfeldt, Helena Spjuth och Per Elde.
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arbeta mer med plåtmaterial än vad de gör i dag.
– Jag tycker nog att arkitekter i utlandet är djärvare och vågar
satsa på att rita byggnader med mer spektakulära former. Samtidigt
finns det en risk att arkitekterna krånglar till det och att funktion
och utseende inte går hand i hand. De måste rita så att det går att
utföra i verkligheten.
– Jag ser gärna ett bättre samarbete mellan oss och arkitekterna
och då är den här typen av utbildningar bra. Det är bra att PLR
är med på det här för arkitekterna behöver mer kunskap så att de
kan rita mer jobb för plåtbranschen.
– Jag tycker att alla tre föreläsningarna var mycket lyckade.
Många frågor, ett stort intresse från studenterna och stor uppskattning från den årskursansvarige, gör att jag hoppas att detta
leder till fler byggnadsprojekt för er som arbetar med dessa material där ute i verkligheten, säger Helena Spjuth.
Efter dagens slut fick studenterna varsin inbjudan till Materialverkstaden som kommer att arrangeras i Victoriahallen på Nordbyggmässan. Här kommer bland annat PLR, MVR och SBI att
medverka.


INGA PROBLEM!
Hos oss är ALLA kulörer standard!
även aluminiumplåt i
vilken kulör som helst!
NYHET! Nu
Vi levererar formatplåt till hela Sverige i vilken
kulör som helst på ca. 1 vecka.
Plåten är bearbetningsbar och reptålig och finns
i formaten: 2500x1250x0,6 och 2000x1250x0,6.
(Andra format kan fås vid begäran.)
Vi lackerar även vattenavrinning på samma vis.
Ring oss, så berättar vi mer om kulörer,
fasta priser och snabba leveranser.
Vi kan posta Er en provplåt om så önskas.

E A Rosengrens gata 36
421 31 Västra Frölunda
Telefon 031-49 78 80
Fax 031-49 38 89
E-post: info@allcoating.se
www.allcoating.se

Många tekniska detaljer
TEXT:

Lisa Udd

YAP

SUPERFELT
Nya generationen underlagspapp
Starkast mest lättarbetad
Låg vikt
zStabil
zSnabb installation
zStark
zIngen sand att halka på
zIngen sand som repar plåten
z

Efter dagens slut kände studenterna, Emma Tard och
Alexey Golitsyn, att de visste betydligt mer om stål och plåt
än tidigare. Och att de därför kommer att kännas mycket
lättare att använda sig av dessa material i framtiden.
– Föreläsningarna var mycket intressanta. Det var framförallt bra att få information från olika synvinklar. Jag har
också fått bättre förståelse för att det är många tekniska detaljer man bör kunna, sa Emma.
– Jag har bestämt mig för att göra mitt första projekt i
stålfackverk, sa Alexey.

Tål låga temperaturer

z

Klibbar inte vid höga temperaturer

z

Tel: 08-89 01 09 z hk@takcentrum.se z www.takcentrum.se
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Arbetsmiljö

Riskbedömning räddar liv
TEXT:

Tomas Skagerlind

För att skapa en säkrare arbetsplats måste riskbedömningen bli
en naturlig del av arbetet för alla som arbetar i farliga miljöer.
För att underlätta det arbetet har PLR och MVR, tillsammans
med Arbetsmiljöverket, tagit fram ett dokument – Min riskbedömning.
Min riskbedömning går sedan några månader tillbaka att beställa
från PLR i form av cirka 50 blad i ett block av mindre format.
– Tanken med det här blocket är att det alltid ska finnas med hos
en plåtslagare eller någon annan som dagligen behöver göra riskbedömningar. Blocket går enkelt ner i byxfickan och det är enkelt
att kryssa i alla uppgifterna.
Det säger Martin Andersson, vd i Ventilationsgruppen i Göteborg, som var initiativtagare till riskbedömningsdokumentet.
– Att göra en riskbedömning ska vara naturligt innan man utför
ett jobb och det är också ett lagbrott att inte göra det.

Det är viktigt att ta reda på vilka faror som finns på arbetsplatsen och därefter värdera arbetsmiljöriskerna. Det är arbetsgivaren
som har ansvar för att en riskbedömning av arbetsmiljön utförs,
för att på så sätt undvika att arbetstagarna blir skadade eller sjuka
av arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att åtgärda riskerna och de åtgärder som inte kan genomföras på en gång ska föras in i en handlingsplan.
– Min riskbedömning kan även användas till tillbudsrapport
eller avvikelser.
Michael Almeida, projektledare på Ventilationsgruppen, har stor
användning av riskbedömningsblocket.

”Att göra en riskbedömning ska
vara naturligt innan man utför
ett jobb och det är också ett
lagbrott att inte göra det”
– Vi använder det mycket. Det fungerar verkligen bra och våra
beställare använder det också. Förut hade vi ett liknande dokument
som var tryckt på baksidan av vår arbetsorder, men det här är
mycket bättre, säger Michael Almeida.
Tack vare blocket är det också lättare att ta upp och diskutera
eventuella risker med en beställare, anser Michael Almeida.
– Det kan vara en kille som ska upp och göra service på ett aggregat men det visar sig vara högt upp det går inte att komma upp
utan ställning. Om vi då kan visa svart på vitt att arbetet är förenat
med livsfara, då är det lättare att motivera det för beställaren. Det
brukar funka.
– En riskbedömning är ju något som killarna måste göra för
egen del. Det är en trygghet för alla som arbetar i riskfyllda miljöer.


Michael Almeida,
projektledare på
Ventilationsgruppen
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Våren är snart här!
Och med den startar säsongen
för plåttak på allvar

Tipsa redaktionen
Har du en idé som du tror skulle kunna
bli en intressant och läsvärd artikel i
Plåt & Vent Magasinet?
Eller ska du, eller har du redan, utfört
ett arbete som du tror att våra läsare
vill veta mer om?
Då vill vi gärna att du hör av dig till oss
och berätta mer.
Skicka ett mejl till: pvmagasinet@plr.se
eller ring på 08-762 75 85.

Dags att se över
din maskinpark

Falsupptagare Miniprof
– finns även med rullsax

Falsslutare
Piccolo

Kontakta oss för ytterligare info

Tfn 0322 - 159 40 • Fax 0322 - 63 48 44
www.belano.se • e-mail: info@belano.se

En vacker bild från det vackra Hornborga,
snart går isen och våren väntar på tranorna...

Foto: Per Andersson

Samtidigt väntar taket på att Ström & Anderssons
plåtslagare kommer och täcker med FINSPONG FP12.
Ett tak med vass och Aluminium valde naturvårdsverket
och anledningen var miljöaspekten.

Telefon 040-672 86 80
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Ett stålprojekt i världsklass
TEXT:

Karin Cedronius

FOTO:

Sören Andersson

I februari gick premiärturen med den nya turistattraktionen Stockholm Skyview, en gondolbana på räls på utsidan av Globen.

Sedan februari kan Stockholm locka med
en helt ny turistattraktion i världsklass –
Stockholm Skyview, linbanan som löper
längs med Globens utsida, ända upp till
toppen av huvudstadens klotformiga
landmärke. En iögonfallande konstruktion som krävt 42 ton stål, 230 meter räls
och en hel del kvalificerat yrkeskunnande
för att komma på plats.

ten för oss, eftersom det är så unikt. Det
finns inget liknande projekt i hela världen,
säger Harry Sjöström, projektledare och
grundare av Liftbyggarna.
Men det var också ett mycket krävande
arbete att lösa de tekniska utmaningarna.
Med komplicerat konstruktionsarbete och
mycket problemlösning kring montage,
styrsystem och säkerhet.
– Att bygga två gondolbanor på en sfäDrygt tjugo år efter invigningen av ett av
risk byggnad i stål, med millimeterpreciStockholms främsta kännetecken, Globen,
sion, kräver stort yrkeskunnande från alla
eller Ericsson Globe som den numera kalinblandade. Att vi dessutom arbetade i ett
las, var det dags för ännu en
tättbebyggt område med
spektakulär invigning på denna
mycket folk i rörelse runsfäriska stockholmssymbol. I
tomkring krävde stor hänsyn
februari gick premiärturen med
och försiktighet. Allt som allt
den nya turistattraktionen
hade vi tio vakter utspridda
Stockholm Skyview, en gondolunder dagarna då själva helibana på räls på utsidan av Glokoptermontaget skedde, berätben. Bakom konstruktionen ligtar Harry Sjöström.
ger ett stort antal företag i samInte mindre än 70 ton räls
verkan. Huvudansvarig för det
fogades
ihop på utsidan av areHarry Sjöström
yttre arbetet med linbanan, rälnan, med hjälp av bergsklättrare
sen och montaget var Östersundsföretaget
och helikopter. Rälsen, som tillverkades av
Liftbyggarna, som är specialiserade på proännu ett jämtländskt företag, Ansys Smide,
jektering, tillverkning och service av skidframställdes i sektioner om 4,5 meter efliftar och linbanor.
tersom varje sektion fick väga max ett ton
– Skyview-projektet har varit otroligt
för att kunna lyftas upp till toppen av hespännande och roligt. En riktig fjäder i hatlikoptern.
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– De första delarna lyfte vi upp med en
vanlig byggkran, men när den inte nådde
längre hade vi en helikopter som lyfte och
bergsklättrare som monterade rälsen hängandes på plats utanpå Globen, säger Harry
Sjöström.

Ståltekniskt var det en utmaning att få till rätt böjning på
rälsdelarna så att de följer Globens yttre kontur exakt.

Stålbyggnation

MILLIMETERPRECISION AV RÄLS

Tillverkningen av rälsen var ett kapitel för
sig. Ståltekniskt var det en utmaning att få
till rätt böjning på rälsdelarna
så att de följer Globens yttre
kontur exakt.
– Fyrkantsrören måste valsas så de följer radien på Globen, och det var ett klurigt material att böja och svetsa, men
allt gick bra till slut, berättar
Roland Olsson, ansvarig för
kvalitets- och miljöfrågor på
Roland Olsson
Ansys Smide.
När helikoptern väl var i luften med
sin last fick det inte vara någon som helst
misspassning varken mellan rälsdelarna
eller mellan räls och de stålben som
sticker ut genom Globens väggar där rälsen fäster.
– För att vara helt säkra passade vi ihop
rälsdelarna hemma i verkstaden och monterade sedan isär dem, innan vi
levererade allting till Stockholm, fortsätter Roland Olsson.
Förutom rälsen har Ansys
även tillverkat rullställen till
linan och linbanans fästen i sin
verkstad i Östersund. Eftersom
Globen inte var förberedd för
den viktökning som linbanan
innebär krävdes det dessutom
Nils Nyström
inre förstärkningar av stålkonstruktionen. Det arbetet, som krävde 42
ton stål, stod NCC för.

MINNEN FRÅN FÖRR

En av de som var med då det begav sig, när
Globen byggdes 1986-1989, var Nils Nyström, då ägare till jämtländska
NN-bolagen, i dag pensionerad
hedersmedlem i PLR. NN-bolagen hade uppdraget att täcka
hela Globen, som är världens
största sfäriska byggnad, med de
karaktäristiska vita, tysktillverkade plåtelementen, som likt ett
äggskal omsluter hela byggnaden.
– Stål och plåt är ett perfekt
material för den här typen av sfäriska byggnader, eftersom det är tunt och formbart.
De specialutformade elementen som är lätt
koniska ger de släta fina ytorna, säger Nils
Nyström.
Precis som i år var vintrarna under Globens tillkomst extremt kalla och snöiga.
25–30 grader kallt var inte ovanligt. Ett
tufft klimat att jobba i, inte
minst på 130 meters höjd.
– Det var grymma vintrar de
åren. Gubbarna som jobbade
uppe på toppen av Globen med
att svetsa ihop taket, som består
av tusen kvadratmeter rostfritt
stål, fick ha skoteroveraller på sig
för att inte frysa, minns Nils.
Totalt jobbade hundra man
från NN-bolagen med att färdigställa Globen. Precis som i dagens Skyview åkte de på räls längs med Globens ut-

70 ton räls fogades ihop på utsidan av arenan, med
hjälp av bergsklättrare och helikopter.

sida för att fästa elementen på plats.
– Först monterades stålgarnityret och
därefter monterade vi fasadelementen.
Gubbarna hade en räls som flyttade vartefter och två ”fågelholkar” på var sida om elementet där de satt och skruvade fast elementen, berättar Nils.
Högst uppe på toppen av Globen lade
NN-bolagen en egen konstruktion av
sömsvetsad, rostfri plåt som en hätta på
”hjässan”. En hätta med en alldeles speciell
signatur.
– Jo, vi passade på att sätta vårt avtryck
på plats när vi var där uppe. Så mitt på toppen av Globen ligger vårt NN-märke och
visar vilka det var som byggde detta landmärke, säger Nils Nyström stolt, och tilllägger att han ännu inte hunnit ta en provtur i Skyview men att det väl får bli en
åktur så småningom för att återuppliva
gamla minnen av hur det var att stå där

högst upp på toppen av Globen.

FA K TA
Stockholm Skyview
Kapacitet: 16 per gondol.
Höjd öh: 130 meter.
Rälslängd: 2 x 115 meter.
Antal gondoler: Två.
Rälsen framställdes i sektioner om 4,5 meter eftersom varje sektion fick väga max ett ton för att kunna lyftas upp till
toppen av helikoptern.

Restid: cirka 20 minuter.
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Takskiffer

Skiffer vinner terräng
TEXT:

Susanne Kilje

FOTO:

Nordskiffer och Plåt & Byggaktörerna

Skiffer används flitigt som bruksmaterial i många länder i Europa. I Sverige
anses det som lyxigt och det finns uppskattningsvis färre än tio plåtslagerier i
hela Sverige som arbetar med att lägga
skiffertak. Varför är det så?
Medlemsföretaget Helléns plåtslageri i
Malmö är ett familjeföretag som har funnits sedan 1921. ”Vi utför även smide och
rostfria arbeten samt läggning av skiffertak”
står det att läsa på företagets hemsida. Är
det SÅ speciellt att lägga skiffertak?
– Nej, det är inte svårt, men man måste
vara noggrann. Det är ungefär som det var
att lägga eternittak, säger Per Persson Thuring som är delägare i Helléns Plåtslageri.
Han har jobbat som plåtslagare sedan 1972
och provat på de flesta material.
– Skiffer är ett underbart material att
jobba med - det ger ett fint resultat och är
ett milt material med levande olikheter
från då det sågades ur berget. Plattorna varierar lite i bredd och tjocklek, materialet
är på något sätt mjukt och hårt samtidigt,
fortsätter han.
Plåtslageriarbetet runt läggningen av ett
skiffertak består av underbeslag och inskottsbitar – man kan inte lägga hela lister
till ett sådant tak.
– Visst måste man hantera plattorna
varsamt, mäta upp och slå linjer och vara
noggrann på alla sätt i förberedelserna,
men vad fint det blir! säger Per.
Thomas Håkansson, arbetsledare hos
Oskar Jansson Plåt och Smide, ännu ett anrikt familjeföretag inom PLR, håller med
Per.
– Skiffer är ett bra material. Men det
gäller att vara noggrann med tätskiktet
under och med alla anslutningar. Att lägga

Stormkrok på skifferplatta. Stormkrok, rostfri eller rostfri
syrafast, rekommenderas som montagemetod för takskiffer i Bygg AMA09.
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ALLA KAN MED STORMKROK

Tulsa Jansson, sales manager och delägare i Nordskiffer, ser sig som något av en ambassadör för skiffermaterialet.

skiffertak är inte ett jobb vem som helst
som kan göra, säger Thomas.
VAR FINNS JOBBEN?
Skiffer är färgbeständig och underhållsfri
eftersom den innehåller ämnen som gör att
alger inte växer, den är miljövänlig och har
en betydligt längre livslängd än de flesta
andra taktäckningsmaterial. Ändå är kunderna få: institutioner som vårdar kulturbyggnader och en och annan villaägare.
Och eftersom skiffer är extremt hållbar –
hundra till tvåhundra år – behöver takbeläggningen inte bytas så ofta. Så var finns
jobben?
– Skiffer vinner terräng, både i andra
länder och här hemma i Sverige, säger
Tulsa Jansson, sales manager och delägare
av Nordskiffer AB i Helsingborg och förklarar hur:
– Skiffer börjar användas mer medvetet
helt enkelt. Det finns många skiffertak på
äldre flerbostadshus i större städer och det
kommer att komma fler nybyggda hus
med skiffertak eftersom vissa husproducenter planerar att medvetet använda sig av
skiffer. Förvaltare väljer ofta att lägga om
gamla tak till skiffertak. Takskiffer passar
också väldigt bra på fasader. Så det kommer att finnas jobb för den som önskar.

Och visst kan läggning av skiffertak bli ett
jobb som vilken plåtslagare som helst kan
göra, menar hon och medägaren Björn
Jansson.
– Vi har rätt verktyg och instruktioner
för hur man ska lägga plattorna och hur
plåtarbeten ska utföras i anslutningar. Vi
lär också upp de plåtslagare som vill, säger
Tulsa.
Med hjälp av en nyhet, stormkrok (en
spik som är böjd), går jobbet snabbare och
plattorna sitter säkert, menar Nordskiffer.
Roger Lindgren på Plåt och Byggaktörerna
i Skåne – som bland annat har lagt tak av
skiffer på Grand Hotel i Lund – uppskattar att det faktiskt går fortare att lägga taket
med stormkrok, jämfört med den traditionella metoden då man spikar skifferplattorna genom hål som döljs av plattan ovanför. Han tycker att det säger sig självt hur
stormkroken ska spikas.
– Stormkroken funkar bra, den syns
inte nedifrån och gör att materialet följer
med. Det blir lätt att byta ut en enskild
platta, något som var näst intill omöjligt
förr. Man böjer bara ut kroken och ersätter
plattan, säger han.
Samtidigt betonar han att alla som har
jobbat i 30-40 år som plåtslagare har kompetensen att lägga ett skiffertak, med eller
utan stormkrok.
– Yngre plåtisar däremot, som aldrig har
lagt eternittak, behöver utbildning och
vägledning.
KVALITETEN VARIERAR

Nordskiffer har agentur för tre olika takskiffersorter: spanska Samaca, Riverstone
och Welsh Slate.
– Samtliga är välkända kvalitetsskiffrar.

Takskiffer kapas med skiffertång.

Takskiffer

Ett väderbeständigt
material
Vi har pratat med två av PLR:s medlemsföretag om hur det är att jobba
med läggning av skiffertak och vad det
innebär för verksamheten.

Per Persson Thuring,
Helléns plåtslageri
Ni ligger ju i Malmö och jobben finns i
Öresundsregionen som har ett milt klimat. Går det lika bra att lägga skiffertak
överallt i Sverige?
– Jag kan inte se att det inte skulle gå
att använda skiffertak överallt. Det är ju väderbeständigt.
När passar det inte med ett skiffertak?
– Om det är ett kraftigt låglutande tak.
Men det gäller generellt för alla typer av
takplattor, oavsett material, eftersom det
då kan blåsa in vatten.

Villa i Jonstorp med skiffertak, lagt i dubbeltäckning.

All vår skiffer är testad i labb och vi ger garantier på 30 år och uppåt, säger Tulsa
Jansson.
Kvaliteten på skiffer kan variera oerhört, beroende på var den är bruten. Dessutom finns det olika typer av skiffer och
inom varje kategori finns olika kvaliteter.
Har man oturen att få tag i dålig skiffer
kan det hända att den rostar, inte tål frost,
får färgförändringar och bryts ner på ett
par år. Den kan också skikta sig och vara
för hård och svår att bearbeta.
– Takskiffer ska enligt EU-normer testas mot EN 12326. Begär också materialgarantier på stenen. Den som säljer måste
kunna presentera tester och ge garantier.
Bräck gärna loss och skicka in prov på tidigare tak eller fråga leverantören vilket
skiffer som lämpar sig bäst, råder Tulsa. 

Vilka nackdelar finns det med skiffertak?
– Det är dyrare än de flesta takmaterial
och är det dålig skiffer blir det mycket spill;
just det råkade vi ut för senast med en
skiffer från Spanien. Å andra sidan verkar
skiffer gå ner i pris nu. Och så är det svårt
att byta ut enstaka plattor i ett skiffertak,
eftersom gamla tak har dolda infästningar.
Har det blivit lättare att lägga skiffertak?
– Jag har aldrig använt stormkrok så
jag kan inte uttala mig om den förenklar
eller inte. Men jag ska prova.

Roger Lindgren,
Plåt & Byggaktörerna
Många äldre byggnader har skiffertak. Här ett exempel
från Drottningtorget i Malmö, där man har lagt takskiffer
i dubbeltäckning.

FA K TA
• Skiffer är inte en enhetlig bergart utan sedimentärt, oorganiskt berg som kan klyvas. Skiffer
har bildats under hårt tryck och i vissa fall även under hög värme. Beroende på hur hög värmen var har den omvandlats till olika typer av sten. Lerskiffer, kvartsitskiffer, glimmerskiffer är
exempel på skifferarter. Viss skiffer innehåller organiskt material.
• Takskiffer är natursten i tunna plattor som har klyvts ur stenblock. Skiffer används även till
golv- och takplattor, trädgårdsplattor, takpapp och – biljardbord!
• Världens största land för produktion av takskiffer är Spanien.
• Skiffertak kan läggas i enkel- eller dubbeltäckning. Det väger cirka 20 kg/m2 och uppåt. Bygg
AMA 2009 rekommenderar att takskiffer monteras med stormkrok.
• Ett skiffertak är 100 procent tätt för väta utifrån, men släpper ut kondens som kommer inifrån. Man kan gå på ett skiffertak utan att plattorna går sönder.
• Enligt University of Baths ger takskiffer minst utsläpp av koldioxid per kilo som produceras,
jämfört med betongpannor och lertegel.
• Priset ligger – med arbete – på cirka 800-900 kronor per kvadratmeter eller drygt 400 kronor för endast materialet (vid dubbeltäckning).

Vad har ett plåtslageri att vinna på att
börja lägga skiffertak?
– Möjligheten att ta hand om hela paketet från ställningar till underplåt och
läggning. Styrkan i att kunna använda ytterligare ett material. Eftersom det är få
som monterar skifferplattor så får man
resa en del – och det är skoj.
Varför använda skiffer över huvud
taget?
– Tyvärr ”försvann” den på 60- och 70talet i och med att det kom nyare och billigare material. Skiffer har alltid varit dyrare,
men den håller ju i över 100 år så det är
en bra investering. Så är det djäkligt snyggt
också.
Hur väljer man leverantör?
– Det är inte så många som levererar
skiffer. Vi har etablerat ett bra samarbete
med Nordskiffer, som både importerar
och distribuerar åt oss.
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Byggnadsplåt

Arkitekternas vyer ska
återigen vidgas med plåt
TEXT:

Tomas Skagerlind

FOTO:

Dean Kaufman

För tredje året i rad arrangera byggplåtsbranschen en temadag om plåt för arkitekter. Tidigare har dessa dagar genomförts i Stockholm
respektive Göteborg och evenemanget har uppskattats, både från arkitekternas och från branschens sida. I år går PLÅT10 av stapeln den 15
april i Malmö.
PLÅT10 riktar sig främst till yrkesverksamma arkitekter samt
byggherrar och andra beslutsfattare inom byggbranschen. Ambitionen är att belysa och inspirera till nytänkande och att få in
plåt i arkitekter och beslutsfattares medvetande, genom att visa
vilka stora möjligheter det finns med materialet.
Ett av årets största dragplåster är den japanske stjärnarkitekten Ryue Nishizawa, från arkitektbyrån Saana, som kommer till
Malmö för att föreläsa om sina projekt och dela med sig om sina
erfarenheter om plåt i arkitekturen. Saana ligger bland annat
bakom New Museum of Contemporary Art i New York.
Den andre store föreläsaren är engelsmannen Bruce Nichols
från design-, ingenjörs- och konstruktionsfirman FRONT INC.
Det är hit arkitekterna vänder sig när de funderar på spektakulära fasader. De har bland annat jobbat med Koolhas, Gehry,
Saana och Hadid.
Fyra nordiska arkitektbyråer kommer också att presentera intressanta case med innovativa fasader i olika plåtmaterial. Dessutom kommer Sveriges främsta plåtexperter att finnas på plats
för att visa olika projekt och materialprover.
Som vanligt blir det också en läcker lunchbuffé samt givande
mingel med kollegor och vänner, liksom en och annan överraskning.
PLÅT08 samlade cirka 250 arkitekter och PLÅT09 cirka 350
arkitekter, inklusive arkitektstuderande.
Bakom PLÅT10 i Malmö står Bevego, Plannja, Heco nordiska, Cupori och Rheinzink.


FA K TA
NÄR: Torsdag den 16 april, klockan 9.30 till 16.30.
VAR: Båghallarna i Västra hamnen i Malmö.
ANMÄLAN: Fritt inträde för anmälda. Anmälan sker via
www.plat10.se där det också faainns mer information.

Den japanska arkitektbyrån Sanaas
mest uppmärksammade byggnad,
New Museum of Contemporary Art
i New York, har en fasad klädd i
vitsilvrigt och stormaskigt aluminiumnät.
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Världens
vackraste ord:
i morgon.
Tack vare framgångsrik forskning överlever i dag mer än
hälften av alla människor i Sverige som drabbas av cancer.
Med mer forskning kan vi rädda ännu fler i framtiden.
Ge en gåva enkelt på cancerfonden.se
Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

0
020-59 59 59 | Plusgiro 90 1986-0

TILL SALU

[Steel]
a different
type of wood
Metalcolour Laminated - the best of Scandinavian Design.
Metalcolour Paint - when Quantity exceeds Quality.
Hundreds of Colors. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.
We make it possible for you to Season the Design.

www.metalcolour.com

Byggnadsplåtlsageri etablerat 1967
i Katrineholm.
Med väl inarbetad samt stabil
kundkrets.
Egen tillverkning av ventilationshuvar.
Maskinparken är modern och
välskött.
För ytterligare information:
Christer Perssons Plåtslageri
Djulögatan 16
641 30 Katrineholm
070-601 78 90 / 0150-559 20
perssons.platslageri@telia.com

PLÅT&VENT MAGASINET NR 3 2010

21

Korsord
DE
HETA INTYG
KÄLLORNAS Ö

SMÖRJA FÖR
KRÅSET ARVET
VIDARE

BLIR
MEDDELAT

©

™

I VAR MANS
MUN

Nr 3 2010
IVER

MÄTS I
KVADRATMÅTT

FIRMA
ÄR
LEGUAN
RÅ OM

KONSTNÄRSVERKSTAD
BÖNFALLER
TVEKADE

©JÄMNA

TVEKAMP
OSMAKLIG

DYRBART
FÖREMÅL
ÄR
BOR
FULLA RENSKÖAV
TARE
TRÄD OFTA I

OBEBODD
RISHÖG

]

PUBLIKATION
HAR
TAR
DALLVÅGHALSIG RANDE
LÖV
DRICKS
FÖR
JUBILAR

FALLER EJ
LÅNGT FRÅN
EKEN

™

ÄR
ISEN

™

JEANSMÄRKE

LITE
AV
VARJE
LITER

CARL ,
KÄND
SKULPTÖR

RÄVBON

KALLADES
EISENHOWER

MITT I
HJULET
BLÅ
FÄRG

FÄRSKA

™

SKER
VID
FUNT
SKEDE
ANVÄNDER
FISKARE

DELAT
UT
LITE
GRANN

™

LEVER
PÅ UT- SKAPAREN
SUGNING

LADE
VANTARNA PÅ
YNKRYGG

FYLLIG

|

SPANSK
MÅLARE

GREKISK
BOKSTAV

SÄGER
STRES- KANSKE
SIG
FÖRVÅNAD

©

HAR
ARTISTEN SLAGBORD
LINDBLOM EJ ERA

KALLAS
MITT
JAG

KÖTTRÄTT
RYSK
KEJSARE

]

]

PARKERAD
HÄLLER

EFTERSTRÄVA

˙

π

HEJ
DÅ !

TORKA
SÄD

DAMMBOLL

HANDLAR

SLINGRAR
SIG
ALLTID

KRÄVS
FÖR
BRA
TV-BILD

KRAFT
VÄGBELÄGGNING

SKOLAV
-SLUTNING

™

KOMMER
GRYTA
PÅ SPISEN I

ANTIK
HAMNSTAD

STYGGT

|

FÖRKASTA

PUSS
OCH
KRAM

©LUGNET

NY I
KONSTEN

PÅFÖLJD
JOBBAR
IHOP

HÄSTFLICKA

MÄRKS

FÖRSTÅND
APGODIS

™

SPELAR
MÅNGA
PÅ

© AB RIGNELL-ZANDER

Månadens korsordsvinnare:

Korsordslösningen vill vi ha in senast den 15 april!

Jan Lindblom, Arvika • Per Domert, Borlänge
Inger Nordh, Rengsjö • Lennart Sjövall, Vallda
Kent Johnson, Bromma • Åsa Wahlgren, Alingsås
Sandra Dahl, Mariefred • Rolf Sandström, Falun
Ruth Runemar, Stockholm • Rolf Svensson, Enskede
Grattis! En Sverigelott kommer med posten.

Namn: ................................................................................................................

Se den rätta korsordslösningen Nr 1 2010 på sidan här intill.
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Adress:

...............................................................................................................

Postnr: ................................................................................................................
Postadress:

........................................................................................................

Lösningen skickas till:
Plåt & Vent Magasinet • Box 17536 • 118 91 Stockholm
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Vi lagerhåller Prelaqplåt i beläggningarna
Polyester, matt Polyester, Prelaq Nova och
matt Prelaq Nova.
Utöver detta lagerhåller och profilerar vi även

Rostfritt, Aluminium,
Aluzink samt Galv.
Snabbhet - Säkerhet - Service

A
A
A
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finner du på sidan här intill.

Dala Profil AB
Tunavägen 279 • 781 73 Borlänge
Tel. 0243-23 31 00 • Fax 0243-23 31 07
dala-profil@dala-profil.se, dala-profil.se

BANDTÄCKNING
- Vi har utrustningen
Wuko Master falsupptagare
• Sju rullpar med stora rullar ger spänningsfria profiler
• Inbyggt åverkanssäkert räkneverk
• Manuellt tvärklipp som nollställer räkneverket vid klipp
• Steglöst reglerbar hastighet
• 8:e rullpar som möjliggör körning av konkava/konvexa
skivor med stor radie

Haspel för
600/670-band
Utrustad med broms.
Inga problem med rullar som
”säckar” eller ”dansar” i sidled.

SO Bandplåtshäck
Genomtänkt transport av profilerade skivor från verkstad
till ställning.
Rymmer 30 band med maxlängd ca 10 m.

Wuko Sprinter falsslutare
• Sluter konvexa/konkava skivor ner till
0,6 m radie
• Två hastigheter, fram/back läge
• Automatstopp (induktion) i båda
riktningar
• Backar tillbaka nedför falsen
• Låg vikt och ergonomisk utformning

YTOR

VM84
Vi säljer också VM84, pålitliga och robusta
bandtäckningsmaskiner, och alla handverktygen du behöver.

Ytor L Sporre AB Tel 046-130960. Fax 046-139612. E-post: info@ytor.se Websida: www.ytor.se
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Gustav tog hem SM-titeln
TEXT:

Tomas Skagerlind

FOTO:

Åsa Ragnarsson

Fredag den 19 mars var det inte bara shopping som lockade i Borlänges köpcentrum Kupolen. Inför stor
publik gjorde nämligen Sveriges skickligaste unga plåtslagare upp om SM-titeln. Efter sex timmars mätande, hamrande och bockande stod det klart att Gustav Näsman på Törnströmska gymnasiet i Karlskrona hade tagit hem segern.
Samtliga deltagare höll tiden och genomförde tävlingen och slutresultatet blev
mycket jämnt förutom en extra klart lysande stjärna.
– Alla de tävlande är skickliga plåtslagare, men tyvärr spökade tävlingsnerverna
lite för ett par deltagare. Gustav däremot
utmärkte sig genom att lyckas fantastiskt
bra med alla moment och han är en
mycket värdig vinnare, berättar Niklas Angelöf, PVF Yrke & Utbildning.
Tävlingsuppgiften var inte extremt svår,
men däremot mycket omfattande. För att
få med så många moment som möjligt bestod den av ett påhittat objekt där man
hade kombinerat ett skorstensbeslag med
en dekoration i form av en spira.
– Alla deltagande hann lämna in sina
alster i tid. Framför allt berodde detta på
att ingen strulade till det så pass att de behövde ta någon ny bit vilket är lite ovanligt.
Materialet var dagen till ära en Sverigenyhet, en svart färgbelagd stålplåt från
Armat kallad AMM och AMS.

En stolt Gustav Näsman med medalj och blomsterkvast.

verkstad. Makita, Uveco och Heco lät besökare prova plåtslagarens verktyg lära sig
lite mer om skruv. Dessutom fick eleverna
sig en pratstund med bland andra Joakim
Karlsson, silvermedaljören från Yrkes-VM

2009 och vid utbildningsstationen presenterades alla fyra vägar till plåtslagaryrket.
Weland stål presenterade sina taksäkerhetsprodukter och höll till vid den omåttligt populära klätterväggen, som sträckte
sig 7,2 meter upp i Kupolen. Och inte vilken klättervägg som helst utan en specialtillverkad plåtfasad för just fasadklättring.
Unga som gamla (och då räknar vi konferencier Peter Siepen som gammal) utmanade sig själva och varandra i en annorlunda klätterupplevelse samtidigt som instruktörerna gav en liten lektion i fallskydd. Den spänstige Peter Siepen samt jurymedlemmen Mathias Svensson klarade
klätterväggen på drygt 15 sekunder medan
Joakim Karlsson tog den på 12,5 sekunder.
Peter Siepen var som vanligt i sitt esse.
Förutom att presentera de tävlande, intervjuade han publiken, sponsorerna, tidigare
SM-vinnare, lärare och plåtslagarelever vilket glädjande nog inte bara var killar. Två
skickliga plåtslagartjejer fick också chansen
att berätta om fördelarna med att vara tjej
och plåtslagare.

POPULÄR KLÄTTERVÄGG

VINNANDE STIL

Ytterligare en nyhet var årets stora evenemang kring tävlingen. Cirka 300 elever
från åk 8 och 9 i Borlänge bussades till Kupolen för att heja på de tävlande och via
olika aktivitetsstationer få lära sig mer om
plåtslageri och ventilation. Sponsorerna
Bevego och Armat visade olika typer av
plåtmaterial i samband med en prova-på-

För att hålla energinivån på topp bjöds det
på festis och kexchoklad och som en liten
kom-ihåg-gåva fick eleverna var sitt plåtetui för kontokort eller visitkort med inskriptionen www.platslagare.nu.
Årets stora satsning på SM-finalen för
unga plåtslagare blev mycket lyckad. Inte
minst eftersom eleverna som står inför val

Eleverna i publiken fick bland annat prova på olika verktyg.
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Den populära klätterväggen sträckte sig 7,2 meter upp
mot Kupolens tak.

Pallplatsvinnarna Anders Estenberg, Gustav Näsman
och Johan Andersson.

Utbildning & rekrytering

FA K TA

Peter Siepen testar verktyg från sponsorn Makita.

till gymnasiet faktiskt var på plats och fick
sig en rejäl dos plåtslageri. Det kan också
konstateras att fasadklättringen och provapå-verkstaden snabbt blev favoriter och det
var även tydligt att pausunderhållningen
med streetdance i världsklass var mycket
uppskattat. Det blev en dag i ungdomens
tecken, inte minst med anledning av Gustav Näsman vars vägvinnande stil visade sig
leda raka vägen till ett SM-guld.


Resultat i SM för unga
plåtslagare 2010
1:a Gustav Näsman,
Törnströmska gymnasiet i Karlskrona
2:a Johan Andersson,
Bolandgymnasiet i Uppsala
3:a Anders Estenberg,
Lugnetgymnasiet i Falun
Delad 4:e placering:
Anton Carlsson,
Uddevalla gymnasieskola i Uddevalla
Patrick Johansson,
Kantzowska gymnasiet i Hallstahammar
Rickard Wahlgren,
Karlfeldtgymnasiet i Avesta

Silvermedaljören Johan Andersson från Uppsala jobbade
lugnt och metodiskt.

SM för unga plåtslagare är en årlig återkommande tävling som organiseras och
genomförs av PVF Yrke & Utbildning, plåtslageribranschens organisation för rekrytering och utbildningsfrågor, på uppdrag av
Plåtslageriernas Riksförbund och Svenska
Byggnadsarbetareförbundet.

Grattis Gustav, trodde du på
vinst redan innan finalen?
– Nej, verkligen inte. Jag förstod inte
att jag hade vunnit förrän de ropade ut
mitt namn under prisutdelningen. Samtidigt visste jag ju att jag hade en god chans
att vinna när jag hade kommit final och
det bara var sex tävlande kvar, säger Gustav Näsman.
Hur tyckte du att det gick under finalen?
– Jag kom igång väldigt bra och kunde
fokusera på uppgiften direkt. Arbetet flöt
på bra hela tiden, tycker jag.
Så du blev inte störd av publiken
och alla aktiviteterna runt omkring?
– Nej, jag lyssnade på musik i hörlurarna så jag kunde koncentrera mig på
vad jag gjorde. Sen var det bara kul att det
var en massa folk som tittade på. Det
gjorde mig bara mer motiverad.
Hur kom det sig att du valde att bli
plåtslagare?
– Innan jag sökte till byggprogrammet
visste jag inte att ens att yrket fanns, men
jag har alltid varit praktiskt lagd och när vi
fick råd av läraren att försöka välja något
annat än att bli snickare fick jag upp ögonen för plåtslageri. Sen kom jag ut på praktik till ett plåtslageri (Brag Plåt) i Kalmar och
där trivdes jag väldigt bra. Där fick jag även
sommarjobb och på den vägen är det.
Kommer du att börja jobba där när
du går ut skolan i juni?
– Ja, jag hoppas det, men det är inte
klart än.
Har du hunnit fira att du är Sveriges
bäste plåtslagare?
– Inte så mycket. När jag kom hem i
lördags firade jag lite med familj och vänner, men inget stort.
Hur känns det nu, några dagar efter
segern?
– Jag är glad, nöjd och stolt.

www.heco.se

Farmarskruv i storpack!
Smidigt och enkelt med
1 000 skruvar i samma hink.

Skruvar för plåtinfästning, i smidiga förpackningar, på ett och samma ställe i din Bevego-butik!
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Kontakta gärna våra företagsrådgivare
Thomas Hedin
Region 1, Skellefteå
Telefon: 0910-147 00
E-post: thomas.hedin@plr.se
Thomas är rådgivare i arbetsgivare- och branschfrågor för
medlemmar i både PLR och MVR.
Hans Bergström
Region 2 och 3, Örnsköldsvik
Telefon: 060-16 73 20
E-post: hans.bergstrom@plr.se
Hans är rådgivare i arbetsgivare- och branschfrågor med huvudområdet rehabilitering.
Hans Eriksson
Region 4, Stockholm
Telefon: 08-762 75 96
E-post: hans.eriksson@plr.se
Hans är rådgivare i frågor som rör avtalen, arbetsrätt,
ackordsprislistan byggnadsplåt, arbetsmiljö, taksäkerhet,
lönestatistik samt byggplåttekniska frågor.
Göran Hallin
Region 5, Linköping
Telefon: 013-25 30 64
E-post: goran.hallin@plr.se
Göran är rådgivare i arbetsgivare- och branschfrågor med
huvudområdet företagsekonomi.
Magnus Fredman
Region 6, Göteborg
Telefon: 031-62 94 21
E-post: magnus.fredman@plr.se
Magnus är vår nye företagsrådgivare för Region 6. Han är
rådgivare i arbetsgivarfrågor samt ansvarig för mässor och
event.
Annika Brännmark
Region 7, Växjö
Telefon: 0470-74 84 31
E-post: annika.brannmark@plr.se
Annika är rådgivare i arbetsgivare- och branschfrågor med
huvudinriktning på ventilation och AMA-frågor.
Torbjörn Eriksson
Region 7, Malmö
Telefon: 040-35 25 28
E-post: torbjorn.eriksson@plr.se
Torbjörn har som huvudområden arbets- och entreprenadrätt.
Plåtslageriernas Service AB
Årstaängsvägen 19 B • Box 17536 • 118 91 Stockholm
Telefon 08-762 75 85
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AKTUELLT

Missa inte motionerna
Den 28 maj är det dags för PLR:s årliga kongress, som i år hålls i
Stockholm. Glöm inte att motionerna till kongressen måste vara
förbundsstyrelsen till handa minst 45 dagar innan kongressen inleds. Vilket innebär den 13 april.

PLR:s ny adress
Från och med den 1 februari finns PLR:s kansli på Årstaängsvägen 19 B, 4 trappor, i Stockholm. Numera finns det också en porttelefon utanför 19 C där det går att få kontakt med kanslipersonalen. Postadressen är: Plåtslageriernas Riksförbund, Box 17536,
118 91 Stockholm.

Brandprov av imkanaler
Av: Annika Brännmark
Plåtslageriernas Riksförbund genomförde för cirka 1,5 år sedan
ett imkanaltest tillsammans med SP i Borås, för att klargöra vilka
material och utföranden som är lämpliga för en imkanalsinstallation ur brandsynpunkt. Det testet gav inte alla svar, så i januari i
år genomförde PLR och Skorstensfejaremästarnas Riksförbund
ytterligare ett brandtest med de vanligaste typerna av imkanaler,
en rektangulär flänsad svartplåtskanal, en gejdskarvad rektangulär
kanal och ett vanligt spirorör. Testet gjordes enligt en ny standard
som heter ISO 6944-2. Vi tror oss ha kommit närmare en lösning, men provresultaten kommer att offentliggöras senare i vår,
där tanken är att vi samtidigt ska kunna ge en branschrekommendation för i vilken mån de nuvarande kanalutförandena kan
användas och hur en imkanal med en förbättrad brandsäkerhet
kan utföras.

Ny hemsida på gång
PLR har inlett ett arbete med att förnya förbundets hemsida,
www.plr.se. Vår samarbetspartner för hemsidan kommer även
fortsättningsvis vara företaget UNC Systems AB. Förutom UNC
ingår även Hans Eriksson och Magnus Fredman från PLR och
Martin Andersson, Ventilationsgruppen Andersson & Andersson
AB i ”utvecklingsteamet”.
– För närvarande arbetar vi med utkast till en ny design som
framförallt ska göra navigeringen enklare. För vi har mycket intressant innehåll på hemsidan, men vi måste se till så att det är
lätt att hitta den också, säger Hans Eriksson.

PLR medlem

Aktivitetskalender

Glöm inte yrkesbeviset
Ni som har klarat av era 6 800 timmar innan 1/1 2000 inom
bygg- och ventilationsplåtslageri kan få ett yrkesbevis via intyg
av arbetsgivaren.
Ni kan hämta blanketten på PVYN: s hemsida
www.pvf.se/yrkesnamnden. Klickar på rubriken teoretiskt prov.
Ni behöver inte logga in utan bara klicka på det intyget
som berör er (bygg eller vent). Skriv sedan ut blanketten och
fyll i era kunskaper och tre referensobjekt som kan granskas av
Lokala yrkeskommittén.
Detta intyg skrivs under av företagets chef och sänds sedan
till det lokala huvudyrkesombudet eller rådgivaren tillsammans med ett fotografi på den sökande.
Om ni är osäkra vem som är ansvarig i just ert område
klickar ni på samma sida på rubriken Lokala Yrkeskommitté
sen på den del av Sverige som ni bor i, då får ni upp kontaktpersonerna som ni skickar intyget till.

April
15 PLÅT10 i Malmö

Maj
28 PLR:s kongress i Stockholm
Har du frågor eller önskemål kring kursutbudet, kontakta
Kerstin Grahn, PLR, på kerstin.grahn@plr.se eller via fax
08-616 00 72.

MEDLEMSNYTT

ÖVERLÅTELSE

För ventilationsmontörer gäller 10 000 vidimerade timmar
vid ansökningsdatumet. Montörer skriver ut och fyller i blanketten Montör på sidan med Teoretiskt prov.

Från Plåtmontage Mattias Carlsson, Iggesund, till
M. Carlsson Plåt AB, Iggesund
Från Tvååkers Plåt AB, Tvååker,
till Nya Tvååkers Plåt AB, Tvååker

KOM IHÅG: Detta gäller fram till den 30 juni 2010 och efter
det datumet måste alla som ingår i ovannämnda grupper göra
det teoretiska provet på nätet.
De som går/har gått utbildningen och inte uppfyller dessa
krav skall avlägga yrkesprov i Katrineholm.
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Indextal för beräkning av kostnadsändringar för husbyggnadsentreprenörer fastställda av SCB och BI enligt 1984 års metod (E84). Observera: Indextalen inkluderar inte mervärdesskatt. De beräknas enligt de regler och skattesatser som gäller vid tidpunkten för skattedebiteringen. För index utöver ovan angivna kontakta PLR:s kansli ☎ 08-762 75 85 eller
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*) Reviderat indextal.
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Produktnytt

Extra långa ringspärrnycklar
Meterstock med tre funktioner
Relektas nya multifunktionella tvåmeterstock
har tilläggsfunktionerna djup- och vinkelmätare.
– Relektas mål är att göra byggnation, reparation och underhåll enklare för proffs och
konsument, säger produktchef Hans Erik
Lian. Därför passar 101 Meterstock bra in i
vårt sortiment. Meterstocken ingår i Relektas
101-serie, är av hög kvalitet och har tre funktioner i en produkt. Meterstocken har en utskjutbar djupmätsticka som kan mäta drygt
16 centimeter. Med vinkelmätaren kan man
enkelt mäta vinklar mellan 20° och 90°.
Meterstocken är producerad i 30 procent
glasfiberförstärkt Polyamid för lång livslängd
och motståndskraft mot nötning, de flesta kemiska vätskor samt fuktiga miljöer.

Med nycklar som är dubbelt så långa som
standardnycklar kommer man åt även de mest
svåråtkomliga bultarna. Kamasa Tools nya
ringspärrnycklar har ledade ringändar i dubbla
dimensioner som gör att man kommer åt bultar i alla vinklar.
Nycklarna är utrustade med en extra tätstegad mekanism, 90-kuggar, samt ledat huvud
som kräver bara fyra graders rörelse. Spärrnyckeln är reversibel och 12-kantsringen är utskjuten på ena sidan för att ge ännu bättre åtkomlighet. Spärrmekanismen är av härdat stål
och verktygen har blankförkromade skaft av
kromvanadinstål.
Ringspärrnycklarna K 2840 – 44 finns i 8
till 19 mm storlek och kostar från 320 kronor
exklusive moms.

Bomullsbyxan som tål
regn och rusk

Kortärmade plagg i
nyutvecklat material

L.Brador lanserar en vädertålig hantverksbyxa
med bomullsfibrer inkapslade i ultratunn polymer. Skyddet gör att regn och vind får svårt
att tränga igenom. Textilen andas precis som i
vanliga byxor men fukten och vätan håller sig
kvar utanför.
Den miljövänliga teknologin bakom byxan
kallas EPIC och är en världsnyhet. Ingen impregnering eller extra membran behövs och
skyddet går inte heller att tvätta ur. Dessutom
påverkas varken utseende eller komfort av
processen. Väven är dessutom tåligare mot
smuts och behöver därför inte tvättas lika ofta.
Byxan har testats av hantverkare utomhus
under regniga och blåsiga förhållanden.
– Den stora fördelen med plagget är att
man som hantverkare har både regn- och arbetsbyxa i ett plagg. Det är lätt att komma åt
sina verktyg och man slipper extra bök med
regnkläder som många hantverkare upplever
som näst intill omöjligt att arbeta i, säger Rikard Larsson, plåtslagare på Åsundens Plåt
AB.

Vårens kortärmade tröjor från Snickers Workwear är tillverkade i ett nytt polyestermaterial
som innehåller nanopartiklar av bambu. Ett
högpresterande material som andas, är bekvämt och har en naturligt bakteriedödande
effekt. De kortärmade tröjorna är både snygga
och bekväma och perfekta på både arbetet och
fritiden.
De kortärmade tröjorna finns i tre modeller, en t-shirt och två i tenniströjmodell. Tshirten och den klassiska kragmodellen finns
i fem färgkombinationer, alla med en kontrastfärg som accentuerar siluetten. Kragmodellen med tryckknappar finns i två färger,
med tydliga linjer som skapar karaktär.
Det nya materialet är av polyester med en
stickstruktur som transporterar bort fukt och
håller hantverkaren torr. Nanopartiklarna av
bambu är naturligt bakteriedödande och håller plagget fräscht länge, dessutom ger de ett
extra UV-skydd.
Tröjorna kostar mellan 207 och 276 kronor exklusive moms.

28 PLÅT&VENT MAGASINET NR 3 2010

Bekväm borrhammare
Nu lanseras en kompakt borrhammare från
Dewalt, D25013K, som förenar låga vibrationer med låg vikt. Resultatet är ett lättarbetat
och ergonomiskt verktyg som väsentligt ökar
produktiviteten hos den professionella användaren.
D25013K väger endast 2,3 kilo och är speciellt konstruerad och optimerad för bästa prestanda i hålstorlekar under 12mm, där verktyget har både högst hastighet och ger flest slag i
sin pris- och viktklass. Tack vare en rekyldämpande slagmekanism är vibrationerna i maskinen så låga som 11 m/s2, vilket innebär att verktyget effektivt kan användas under långa arbetspass. Den lämpar sig för alla typer av lättare
hantverksjobb, som håltagning i betong, ventilationsarbeten, elinstallationer eller som allround borrhammare för hantverkare. D25013K
lanserar under första kvartalet 2010 och har ett
cirkapris på 1 600 kronor exklusive moms.

Produktnytt

Intelligent system för behovsstyrd ventilation

Gripverktyg
för rullar
Det är tungt, besvärligt och ofta direkt omöjligt att lyfta och vända rullar utan hjälpmedel
och många förfrågningar har fått Logitrans att
nu introducera RotaGrip. Ett nytt hjälpmedel
för alla som behöver lyfta, transportera och rotera tunga rullar och placera dessa i maskiner
och liknande. Den skonar ryggar, skuldror
och armar och gör det möjligt att undvika
olämpliga lyft när rullar skall hanteras.
RotaGrip griper rullarna elektriskt på utsidan med två griparmar och. Den har också
elektrisk rotation och finns både med manuell och elektrisk framdrift. RotaGrip roterar
900 till var sida och har en max. kapacitet på
450 kilo.
Kapaciteten är dock avhängig rullens diameter, hur den är lindad och dess yta.

Nya måttsättningsverktyg
INSIZE, tillverkare av utrustning för precisionsmätteknik, är nya på den svenska marknaden. Företaget har ett brett sortiment av till
exempel bygelmikrometrar, skjutmått, mätur,
höjdmått och kalibreringssatser.
– Vi tror att hälsosam konkurrens är bra
för marknaden. I dessa tider med en avklingande finanskris har vi en verkstadsindustri
som upplever motiga tider. Då är det extra roligt att kunna erbjuda jämförbara mätverktyg
till halva priset jämfört med den i dag dominerande leverantören på den svenska marknaden, säger Toby Edmundsson, storkundssäljare för svenska INSIZE.

Att styra luftflöden i lokaler efter behov har varit en känd teknik i många år. Det är främst lämpligt
i lokaler där belastningen med antalet människor varierar.
Ventilationen i kåpor ovanför köksutrustning kan nu med ett intelligent system från Halton styras efter behov. Med en teknik baserad på infraröda sensorer kan ventilationsanläggningen styra flöden efter köksmaskinernas drift. Sensorerna reagerar på förändringar i köksmaskinens temperatur och
styr fläkt och spjäll efter behovet. Om endast en spis är i drift i ett kök är endast den del av kökskåpan ovanför spisen i drift och de övriga är stängda.
Systemet heter Halton M.A.R.V.E.L. och baseras på ett antal innovationer förpackat i ett system.
Systemet kan till exempel identifiera driftstatus på köksmaskiner och den kan också variera frånluftsflöden i förhållande till den aktivitet som råder under kåpan.

Nästa generation
högtryckstvättar
När utvecklingen av högtryckstvättar går in i
ett nytt decennium lanserar Kärcher ny teknologi. En väsentlig förändring på flera av de
nya modellerna är till exempel en ny vattenkyld induktionsmotor som i flera avseenden
innebär markanta förbättringar. Genom effektivare kylning ökar Kärcher tillförlitligheten, förlänger livslängden och energieffektiviteten. De nya modellerna är även lättare och
avsevärt tystare. De har även snabbkopplingar
av klicktyp till högtrycksslangarna.
Kärchers högtryckstvättar kan användas
med så gott som alla typer av vattenkällor. De
suger exempelvis upp vatten från regnvattentunnor, vilket gör att du inte behöver förbruka
dyrbart dricksvatten samtidigt som du sparar
på en viktig resurs. Kärchers högtryckstvättar
förbrukar cirka 80 procent mindre vatten än
vid användning av en vanlig trädgårdsslang.

Ny nedfirningsutrustning ger
säkrare evakuering
Vid räddning och evakuering på höga höjder
har du ofta tiden och väderleken emot dig och
du behöver behöver därmed en snabb och pålitlig säkerhetsutrustning. Miller by Sperian
har därför utvecklat Miller SafEscape ELITE,
vilket är en helt ny räddningsutrustning som
fungerar även under de mest extrema förhållanden. Den är utrustad med ett handhjul,
vars placering gör att det gungar mindre vid
lyft, och därmed underlättar evakueringen.
Nedfirningen går snabbt och smidigt tack vare
en centrifugalbroms som minskar vibrationerna. Miller SafEscape ELITE fungerar därför utmärkt vid räddning och evakuering från
vindkraftverk, telefonmaster, högspänningsmaster, kranar och områden som normalt är
otillgängliga med konventionella medel.
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Utbildning & rekrytering

Branschens nya samlingsplats

FOTO:
Mikael Lander

För drygt en månad sedan invigdes PVF Teknikcentrums nya och moderna lokaler i Katrineholm.
Det blev en festlig tillställning där det bjöds på lunchbuffé, mingel och rundvisning av lokaler och
maskiner. Eleverna som fick en annorlunda dag, men ändå hade jobb att utföra, fick svara på
många frågor från de nyfikna besökarna.

VM-silvermedaljören Joakim Karlsson lyssnar på pensionärerna Jarl Ahlenius
och Åke Wadmans diskussion.

Gästerna lät sig väl smaka av Restaurangskolans buffé som var uppdukad i verkstaden.

Lärlingen Mikael Ingebäck från
Lidköping falsar ihop en formförändring.

ALUMINIUM
- ett hållbart
alternativ
Finspong FP12
30 PLÅT&VENT MAGASINET NR 3 2010

PVF:s vd Thomas Andersson inledde
med att berätta om nya PVF Teknikcentrums tillkomst.

Utanför ingången var röda mattan utrullad och PVF-flaggorna i topp.

Irene Wennermo berättade om Statens utredning om lärlingsutbildning där
PVF Teknikcentrum tagits upp som ett föredöme.

SÄKER PÅ TAKET
Har du haft problem med
snöras i vinter?

Nu är det dags att se över taken
för kommande vintrar!
Vi har snörasskydd för alla tak i alla snözoner!

Snörasskydd i gallerdurk

Snörasskydd i profildurk

Snörasskydd med 3 rör

Snökratta

Industrivägen 1
Tel. 0321-261 60
info@welandstal.se

|
|
|

523 90 Ulricehamn
Fax 0321-167 10
www.welandstal.se

Återförsäljare:
Bahab • Bevego • E´ton • Gärdin & Persson • Heri • Lundberg & Kullberg • NJ Bäcklund • Ångsågen

PLÅT&VENT MAGASINET NR 3 2010

31

POSTTIDNING B
Economique, Stockholm-Tomteboda. Port Payé
PLÅTSLAGERI, BOX 17536, 118 91 STOCKHOLM

50
ÅRS TEKNISK
LIVSLÄNGD
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