Välkommen till det
kompletta VVS-företaget
med kylkompetens
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INLEDNING

”Vi har gått från att vara en ren
installatör till ett teknikföretag
med installationskompetens”
vårt ledord är att skapa kundnytta. Allt vi gör skall
generera mervärde för befintliga och nya kunder.

Dåtid

Oscar Hanson VVS har funnits lika länge som
Liljevalchs konsthall, Naturhistoriska riksmuseet
och Marabou. Vi har överlevt två världskrig, ett
otal upp- och nedgångar i konjunkturen och hängt
med i en stark teknikutveckling. Jag skulle ljuga
om jag sa något annat än att jag är stolt över företaget, dess personal och vad vi och våra företrädare
tillsammans har åstadkommit under dessa nästan
100 år som vi har varit verksamma. Det är en
förmån att få möjligheten att driva detta företag
med en så hängiven, yrkeskunnig och utvecklings
inriktad personal.
Nutid

Företaget Oscar Hanson har gått från att vara en
ren installatör till ett teknikföretag med installations
kompetens. Med egna ingenjörer och tekniker

skapar vi kundnytta genom att vi kan ta hela ansvaret,
från analys och dimensionering till funktion över
tiden. Framöver har vi för avsikt att spetsa och
bredda kompetensen ytterligare för att kunna
erbjuda helhetslösningar för fastigheters och
produktionslinjers hela tekniska innehåll, även
utanför ren VVS och kyla, exempelvis styr- och
övervakning för larm- och datakommunikation
mm. Vi håller också ögonen på vad som händer
inom energiområdet. Alternativa energikällor som
vind och sol är på uppgång och vi ser till att vara
med även i den utvecklingen.
Framtid

Det känns också bra att veta att företaget kommer
att drivas vidare av fjärde generationen när jag
drar mig tillbaka om ett antal år. Vi har planerat
noga för ett kommande generationsskifte och
sonen Oscar har utbildat sig inom bland annat
VVS-teknik och företagsledning samt arbetar nu
hos en kollega i Stockholm för att få erfarenhet
och inspiration. 2014 börjar han hos oss och sedan
kommer vi att arbeta parallellt i några år. Därefter
har jag tänkt njuta av lite ledighet, men självklart
kommer jag att finnas där som ett bollplank när
företaget behöver mig.

Rikard Hanson tog över företaget från sin far Sture 1985.

Behörigheter:
• El, allmän behörighet
• Heta arbeten
• Företagscertifiering kylarbeten kategori 1
• Lödlicenser
• Medicinska gaser

Jag önskar befintliga och nya kunder, samarbetspartners och medarbetare välkomna till AB Oscar
Hanson VVS!

• Naturgas
• Svetslicenser
• Säker Vatten
• Tryckprovning med luft upp till 60 bar

Rikard Hanson,
vd AB Oscar Hanson VVS

lindab | ventilation

Energieffektiva lösningar som
förenklar byggandet
Idag är 40 procent av Europas energiförbrukning kopplad till byggnader. Lindab
arbetar aktivt för att bidra till att sänka denna höga siffra bland annat genom kraftfulla
satsningar på energieffektiva lösningar för hälsosamt inneklimat och byggande.
Läs mer om våra produkter, lösningar och kundcase inom detta område på
www.lindab.se.
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• CLS 2011

Olika entreprenadformer
Projekt

Du kan anlita oss i den entreprenadform som passar ditt projekt
bäst. Här följer en kortfattad beskrivning av de olika formerna:

Totalentreprenad/Funktionsentreprenad
Är vårt mest omfattande åtagande som innebär att vi tar totalansvar för
vår del i projektet, från projektering till slutbesiktning. Fördelen för kunden
är att ansvarsfrågan blir tydligare med färre mellanhänder, liksom att risken
för missförstånd minskar när vi är färre parter. Normalt blir prisbilden
oftast också lägre med färre mellanhänder.

Totalentreprenad

Utförandeentreprenad

Utförandeentreprenad

Innebär att vi färdigställer uppdraget efter en färdig ritning eller
förfrågningsunderlag.

Delad entreprenad
Byggherren själv tar in offerter på utförandeentreprenader från olika
sidoentreprenörer.

Generalentreprenad

Generalentreprenad
Där tar byggföretaget som mellanhand in offerter på utförandeentreprenader från olika underentreprenörer.

Samordnad
generalentreprenad
Delad
entreprenad

Samordnad generalentreprenad
Är exempelvis vanligt inom offentliga sektorn. Det innebär att en delad
upphandling överlåtes på och samordnas av byggföretaget, som ansvarar
för tider med mera gentemot byggherren.

Snart 100 år
1916 Grundas företaget av Oscar Hanson.
Uppdragen bestod av uppvärmningssystem
för kyrkor, vatten- och avloppsinstallationer i
bostäder.
1945 och framåt innebar en efterfrågan på nya
tjänster, t.ex. oljeeldningsinstallationer.
1951 avled Oscar och sonen Sture tog över
ledningen.
1958 flyttar vi för andra gången till större
lokaler, nu till Pilefeltsgatan 48, där vi
fortfarande huserar. Då låg det i stadens utkant.
Plåtavdelningen för ventilationsarbeten startas.

1960-talet innebär att automatisk styrning
och reglering av VVS-installationer blev mer
sofistikerade och elektriker behövde anställas.
Det innebar att serviceavdelningen i praktiken
var född.

1994 införlivas rörfirman Liljenberg & Carlsson
i företaget.

1970-tal och fjärrvärmens utbyggnad innebar
nya uppdrag för Oscar Hanson.

1999 förvärvas även VVS & Luft i Norden AB.

1980-tal lär vi oss att ta oss an installationer
med naturgas som energislag.

2000-tal verksamheten kompletteras med
kunskap inom energioptimering och kyla.

1985 tar Rikard Hanson över vd-posten och är
därmed tredje generationen Hanson som leder
företaget.

2010-tal går från att vara ett rent
installationsbolag till att vara ett teknikföretag
med installationsresurser.

Välkommen till Dahl!
annons_186x65.indd 1

1990-tal Utvecklingen för med sig värmepumpar,
nya energiformer, nya lagar och förordningar med
mera som bidrar till verksamhetens utveckling.

dahl.se

2012-07-03
12:22:59VVS
Oscar Hanson

|3

Ramavtal med
Laholmshem
Det kommunägda Laholmshem äger och förvaltar knappt 1600
lägenheter samt en del lokaler, skolor och äldreboenden. Att
vatten, värme och ventilation fungerar som det ska är förstås
nödvändigt och avgörande för hyresgästernas trivsel och välbefinnande. Genom ett ramavtal med Oscar Hanson har man tryggat
funktionerna när det gäller service på VVS-delarna.
Oscar Hanson fick ramavtalet rörande service och viss om- och
tillbyggnad efter en sedvanlig upphandling 2008. Till hösten 2012
sker en ny upphandling.
– Vi är mycket nöjda med Oscar Hanson som leverantör. Det
är ett kompetent företag, särskilt inom energiteknik, med duktiga
montörer. Det gör att man kan ta ett helhetsåtagande där inget
faller mellan stolarna. Man levererar med eftertanke vettiga slutprodukter som fungerar och till rimliga priser, förklarar Frank
Bylund, drifttekniker på Laholmshem. •

Så går energioptimering till
1. Vi besöker företaget och bildar oss
en uppfattning för att kunna lämna
en offert och tidplan för en utredning
och analys av nuläget och förslag till
åtgärder.
2. Vi utreder nuläget och kartlägger energiförbrukningen och energifördelningen
genom mätningar i anläggningen och
insamling av statistik. Det är här man
bör ”lägga krutet” för att få bästa möjliga referensvärden.
3. Vi presenterar kostnaden för att reinvestera i befintlig anläggning i takt med
att behov uppstår, där vi tar hänsyn till
kapitalkostnader, underhållskostnader,
energiförbrukning med mera för att få
en relevant siffra över kostnaden på
”nedersta raden”.

4. Vi presenterar alternativa lösningar
till reinvestering i befintlig anläggning.
Modern energiteknik medför ofta att
tillförda energivolymer kan minskas
utan att inomhusklimatet försämras.
Exempelvis kan produktionsprocesser
förbättras och underhållskostnader bli
mindre, vilket i sin tur påverkar total
kostnaden. Det är också värden att ta
hänsyn till.
5. Vi föreslår en åtgärdsplan samt budget
för denna.
6. Åtgärdsplanen genomförs efter skarpa
offerter på varje delmoment.
7. Uppföljning sker i mätbara snitt.

VÄLKOMMEN TILL VÅRT NYA transportbilscenter!
Service för alla märken
Det är vi som tar hand om
dig & din bil!

Transportbilsmekaniker
Dennis Hoff, tel. 035-152 168,
dennis.hoff bilmansson.com
och transportbilsförsäljare
Freddy Jansson, tel 035-152 153,
freddy.jansson@bilmansson.com

Kundv.16, Halmstad • Tel. 035-152 150
www.bilmansson.com
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FAKTA
Pensionat Enehall, Båstad
Uppdrag: Konvertering från olja till naturgas samt bergvärmepump
Värme- och vatteninstallation
Entreprenad: Funktionsentreprenad

När gästerna duschar samtidigt krävs
ett smart tappvarmvattensystem
Anrika Pensionat Enehall i Båstad
består av nio villor som tillsammans har
66 rum. Pensionatet grundades 1924,
mitt under pensionatens blomstringsperiod. Då som nu var de en oas för personer som ville komma bort från vardagen
och koppla av i vackra omgivningar.

Numera är det också populärt för företag
att förlägga sina konferenser på Enehall,
där den lugna och trivsamma miljön
betyder mycket för den sociala samvaron. Omgivningarna bjuder dessutom på
trevliga utflyktsmål som stimulerar tankar
och idéflöden.
God mat har alltid spelat en stor roll på
pensionaten och före supén vill gästerna

gärna fräscha till sig. Då kan det hända
att 80 personer väljer att duscha ungefär
samtidigt under en timme före maten.
Det innebär en stor topp under kort tid av
varmvattenförbrukningen, vilket kräver
ett smart tappvarmvattensystem. Enehall
konverterade från oljepannor som värmde
vattnet till en kombination av bergvärme
och gas för fem år sedan i samband med
en ombyggnad och modernisering av
huvudbyggnaden.
– Vi förvärmer vattnet med bergvärme
till fem tankar från sex borrhål på tomten
och sedan trycker vi upp temperaturen de
sista graderna med hjälp av gaspannor, som
även värmer fyra av byggnaderna, berättar
ägaren Patrik Larsson.

”Miljö
aspekten
blir allt
viktigare,
inte minst
för våra
konferensgäster…”

– Det är framförallt en väldig miljövinst
jämfört med oljeeldningen, både i anläggningen där vi slipper det mörka oljepannrummet, och generellt. Miljöaspekten
blir allt viktigare, inte minst för våra konferensgäster och det har varit ett viktigt
argument när vi vunnit flera anbudsförfrågningar.
Patrik nämner även kostnadsbesparingen
och gästernas komfort som andra vinster
med investeringen. Installationen utfördes
av Oscar Hanson efter att det lokala VVSföretaget dragit sig ur på grund av uppdragets komplexitet.
– Kompetensen är definitivt en av Oscar
Hansons styrkor. De kunde axla detta projekt och det var därför vi valde dem. •

Hej Företagare!
-Vad ställer Ni för krav på era tjänstebilar?
Helt säkert är kraven väldigt individuella beroende
på bilmodell och användningsområde. Men ingen
kan väl blunda för argument som säkerhet, miljö,
komfort och en hållbar ekonomi?
Vi på Motorhallands Företagstjänst jobbar dagligen
för att skapa ett optimalt bilägande för alla våra
kunder, oavsett om Du är stor eller liten. Vill Du ha
en kunnig och naturlig partner när det gäller era
tjänstebilar så hjälper vi Dig mer än gärna med allt
Du behöver veta.
Välkommen att kontakta oss!
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Serviceavdelningen ligger steget före
Tekniska anläggningar behöver kontinuerlig
tillsyn och omvårdnad för att fungera optimalt.
På så sätt kan man ligga steget före och
undvika störningar, driftstopp och kostsamma
haverier. Vårt skickliga elvamannalag på
serviceavdelningen har en bred kompetens
på service och underhåll inom:

Naturgas och gasol
Värmepumpar
Oljepannor
Pellets-, sol- och elvärme
Styr- och reglerteknik
Injustering och ventilation
Poolservice
Servicekunderna finns inom de flesta segment, som företag/industri, offentlig sektor,

Fortifikationsverket, bostadsrättsföreningar och
privatpersoner.

Tryggt med serviceavtal
Med ett serviceavtal försäkrar du dig om att service
alltid utförs i rätt tid och med den kontinuitet som
anläggningen fordrar. Avtalskunderna har dessutom
alltid högsta prioritet hos oss om något akut inträffar
som behöver åtgärdas.

Snabba utryckningar
– ett måste
Fragerus Fastigheter AB har cirka
80 000 m2 kommersiell fastighets yta
i Västsverige, främst vid det expansiva
högskoleområdet i Halmstad. Fragerus
är inriktat på långsiktig utveckling av
kommersiella fastigheter.

Oscar Hanson och Fragerus samarbete
har utvecklats allt eftersom sedan det
inleddes 1998. Oscar Hanson utför alla
typer av uppdrag inom VVS åt Fragerus.
Bland annat har man ett serviceavtal
omfattande högskoleområdet. Tekniken är
avancerad och ligger utanför en ordinarie
fastighetsskötares kompetensområde.
Oscar Hanson servar bland annat pumpar,
maskiner, filter med mera.
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– Våra hyresgäster i högskolebyggnaden
är beroende av att tekniken fungerar och
blir det driftstopp i ventilationen eller kyloch värmetillförseln så slår det tillbaka på
oss och drabbar vårt varumärke negativt,
berättar Göran Christiansson, vd och
projektledare på Fragerus.
– Därför måste vår servicepartner ha
kapacitet att göra snabba utryckningar – och
det har Oscar Hanson. Jag har ett stort förtroende för företaget och litar på dem. De är
kompletta, har hög kompetens och vi samarbetar både när det gäller nyproduktion som
underhåll av de befintliga bestånden. •

Fragerus är beroende
av en servicepartner
med kapacitet för
snabba insatser.

FAKTA
Lantmännen, Halmstad
Byggherre: Lantmännen Fastigheter
Syd AB
Uppdrag: Byte av befintliga gaspannor till nya med kondenserande drift
Entreprenad: Funktionsentreprenad

Nya gaspannor
ger bättre utbyte
Lantmännen Fastigheter Syd AB är ett
bolag inom Lantmännen Ek Förening
som äger och förvaltar fastigheter i
Sydsverige. I Halmstad äger bolaget
bland annat en fastighet på 18 000 m2
lokalyta, där merparten hyrs ut till
externa hyresgäster.

Det är lager-, verkstads-, butiks- och
restauranglokaler som sedan tidigare värms
upp med naturgas från Eon. De äldre
gaspannorna var uttjänta och byttes nyligen
mot tre nya pannor med kondenserande
gasdrift och modernare teknik, en som
förser fastigheten med varmvatten och två
som tillhandahåller värme. Verknings
graden ökar med ny teknik och ett modernt,
fjärrstyrt styrsystem, vilket ger bättre

utbyte och sänker energiförbrukningen.
Oscar Hanson har dimensionerat
anläggningen och installerat pannorna och
har även serviceavtal för driften av dem.
– Dimensionering ingick i förfrågnings
underlaget för det är viktigt att pannorna
är anpassade efter anläggningens förbrukning
och vi vill ha en leverantör som tar ett
helhetsansvar när det gäller funktionen,
berättar Petter Melin, drift- och marknads
chef på Lantmännen Fastigheter Syd AB.
– Förutom att Oscar Hanson lämnade
det bästa anbudet så har de en bred kompetens och tillräcklig storlek för att kunna
hålla en hög servicenivå. Vi har goda
erfarenheter av dem även sedan tidigare
eftersom de även utfört en hel del andra
rörarbeten i fastigheten. •

Nya, energieffektiva pannor med kondenserande gasdrift
är installerade i Lantmännens lokaler i Halmstad.
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FAKTA
Högskolan i Halmstad
Byggherre: Newsec
Uppdrag: Energiutredning,
systemval, kyla. Kylinstallation
i serverrum
Entreprenad: Funktions
entreprenad kyla

Christer Jonsson på Newsec
vid Trade Centers huvudbyggnad betonar vikten av tillförlitlighet i kylsystemet, inte minst
i serverhallar.
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En klurig lösning från Oscar Hanson
gjorde det möjligt att installera fjärrkyleaggregatet på 23:e våningen.

Kylsystemet har
stans bästa utsikt
Trade Center eller ”Skyskrapan” vid
Högskolan är Halmstads landmärke.
Högst upp, på 23:e våningen, pumpar
fjärrkylvattnet på och ventilationsanläggningen. Utsikten över slätten,
havet, stranden och staden är makalös. Utrusningen kanske inte förstår
sitt privilegierade läge, men vackert är
det så det förslår vart man än vänder
sig i rummet.

– Den gamla maskinen klarade inte att
leverera på ett säkert sätt och tillförlitligheten
är viktig, särskilt i serverhallarna, men
också för komforten för all personal som
arbetar här, förklarar Christer Jonsson på
Newsec.
– Vattenburen fjärrkyla är också ett
miljövänligare alternativ än kyla som tillverkas av el.
Svår utmaning

Newsec förvaltar sedan 2010 fastigheten åt
ägaren Alecta Pensionsförsäkringar. Den
består av ca 17 000 m2 av Alectas totala ca
55 000 m² i Halmstad, varav Högskolan är
den största hyresgästen med ca 25 000 m2.
På Newsec arbetar en fastighetsförvaltare,
som bland annat handlar upp tjänster
externt. Oscar Hanson VVS, är samarbets
partner via ramavtal när det gäller rör- och
ventilationsarbeten.
Nyligen byttes den gamla kylmaskinen ut
mot modern fjärrkyla som ska förse Trade
Centers huvudbyggnad och intilliggande
kontor och serverhallar med kyla.

Den svåra utmaningen var att hitta en
plats för rören som ska transportera vatten från källaren, där ledningarna kommer in, upp till aggregatet på våning 23
i den mycket speciella byggnaden med
enbart glas i fasaden. Fjärrkylesystemets
ackumulatortank är 30 m hög, men Trade
Centers högsta inkopplingspunkt är över
70 m. Det måste alltså till ett pumpsystem
och en värmeväxlare mellan systemen.
Oscar Hansons konstruktörer klurade
och såg en lösning i trapphuset. Där fanns
inga tjocka bjälklag att borra sig igenom
och inga andra störande installationer,

”Vatten
buren
fjärrkyla
är också
ett miljövänligare
alternativ
än kyla
som tillverkas
av el.”

men tillräckligt med plats mellan trappan
och väggen. Rören kapades i tremeterslängder och transporterades i hissar upp
genom våningsplanen.
– På sikt kommer det bli en lönande
investering efterhand som fler ansluter sig,
men framförallt får vi en tillförlitlighet i
systemet. Om kylsystemet inte fungerar
i en sådan här byggnad med mycket glas
och solinstrålning, samt mycket datorer
och belysning som avger värme, så blir
hyresgästerna irriterade och det skapar
bad will för oss och vår fastighetsägare.
Nojd till 100 procent

Christer är mycket nöjd med Oscar Hansons
arbete:
– Man har levererat hög kvalitet och allt
har fungerat till 100 procent sedan starten,
även i serverhallarna. Oscar Hanson har
såväl bredden som spetskompetensen och
är dessutom trevliga att ha att göra med
och ställer alltid upp. Det är en värdefull
leverantör till oss. •
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Med hotellet fullt av gäster som förväntar sig det bästa måste det finnas beredskap för akuta insatser om något behöver åtgärdas.

Kapaciteten avgörande
för Hotel Tylösand
Hotel Tylösand är ett av Sveriges
populäraste hotell-, spa- och konferens
anläggningar och har mycket hög
beläggning året runt. Gästerna för
väntar sig det bästa och skulle något
fel uppstå måste det åtgärdas snabbt.
Här kommer Oscar Hanson in i bilden.

med mycket kunnigt folk i sin organisation
och det är en trygghet att veta att det alltid
finns beredskap för akuta åtgärder om det
kniper. Vi har samarbetat länge och deras
personal känner huset väl, vilket också
underlättar samarbetet.

Fastighetschef
Ove Henningsson
visar delar av
VVS-systemet i
hotellets källare.

med kyla. Även 52 badrum i den befintliga
hotelldelen har nyligen byggts om och
Oscar Hanson stod för all VS och en del
ventilation i det projektet. •

Strandhuset

Hotellet har 230 rum och 600 bäddar. Här
finns gott om konferenslokaler och den
största kan ta 700 sittande deltagare. Det
är full fart på hotellet hela året och ofta
fullbelagt.
– Våra gäster förväntar sig det bästa
och det är därför väldigt viktigt att vi kan
få snabb hjälp när vi behöver det, berättar
fastighetschef Ove Henningsson.
– Oscar Hanson har en hög kapacitet

Förutom uppdrag inom ramen för serviceavtalet har Oscar Hanson utfört en rad
entreprenadarbeten på Hotel Tylösand
genom åren. Det senaste var att utföra all VVS
utom de färdiga badrumsmodulerna, all
ventilation samt att installera en ny
kylanläggning i Strandhuset, en nybyggd,
exklusiv hotelldel med 66 dubbelrum, flera
sviter och konferensrum. Kylanläggningen
förser även andra utrymmen i hotellet

BilMånsson - låg energiförbrukning
Sveriges mest moderna bilhall andas miljö
och låg energiförbrukning tack vare HEM:s
Totalenergi.

HEM har miljön
i fullt fokus
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Totalenergi vänder sig till företag, industrier
och större bostadsfastigheter. HEM erbjuder
helhetslösningar inom energi och skräddarsyr
dem efter ett unikt energibehov. HEM gör
de nödvändiga investeringarna och åtar sig
sedan att sköta drift och underhåll under
avtalsperioden.

”Jag sover alltid
gott om nätterna”
Albany International tillverkar beklädnad till pappersmaskiner. Det är stora
dukar i nylontextil som används dels
på transportbanden för pappersmassan, dels för att avfukta pappersmassan. Nylontråden är känslig och
temperatur och luftfuktighet i fabriken
måste därför vara jämn för att få rätt
kvalitet på produkten.

Vi har stämt träff med Thomas Jildenhem
som är avdelningschef på energicentralen
på Albany i Halmstad. Han skrattar gott
åt vår jämförelse med mangeldukar, när vi
får klart för oss hur de stora beklädnadsdukarna fungerar i pappersmaskinerna,
men det verkar som om han ändå tycker
att det ligger något i liknelsen.
Albany och Oscar Hanson har haft ett

mångårigt samarbete och i stort sett dagligen är någon av Oscar Hansons personal
på plats för utföra uppdrag i den stora
fastigheten där cirka 420 personer arbetar
i skift dygnets alla timmar.
– De hjälper oss med allt inom rör, plåt,
ventilation och kyla. Det är påtagligt att
Oscar Hanson vill vårt företag väl och
månar om fabriken. De värderar långsiktighet, precis som vi. Vi har en rak kommunikation och jag känner ofta att de är
mer som kollegor än leverantörer.
Ny kylmaskin

Den senaste investeringen som Oscar
Hanson varit inblandad i är en ny kylmaskin med tillhörande kylsystem, som
hjälper till att reglera den viktiga temperaturen i fastigheten. Kylsystemet förser hela

fastigheten med kyla. Förutom i produktionen så är det restaurang, matsal och
komfortkyla i andra utrymmen.

”Vi har en
rak kommunikation och
jag känner
ofta att
de är mer
som kollegor än
leverantörer.”

Sova gott

– Vi väljer leverantörer som vi kan känna
trygghet med. I vår bransch är det en
lång process över flera år att vinna en ny
kund och vi kan därför aldrig riskera att
tappa en kund på grund av osäkra leveranser. Ett stillestånd kan få förödande
konsekvenser. Men med Oscar Hanson
som leverantör sover jag alltid gott om
nätterna. De har hög kapacitet med en
stor och kunnig personalstyrka. Det finns
alltid någon som kan rycka ut ifall något
oförutsett inträffar. De känner också våra
lokaler och system väl genom våra täta
kontakter och det underlättar förstås. •

Allt för proffs
inom VVS, Verktyg & Maskiner,
El, VA/Bygg och
Kyl
Thomas Jildenhem tillsammans med Patric
Ericsson från Oscar
Hanson studerar den
nya kylmaskinen som
förser hela fastigheten med kyla.

FAKTA
Albany International AB, Halmstad
Byggherre: Albany International
Uppdrag: Värme, sanitet, kyla, hetolja, luftbehandling
Entreprenad: Utförandeentreprenad

www.ahlsell.se
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Ett exklusivt Fordhus med
miljösmarta lösningar var
Clas O Månssons dröm – som
han förverkligat bland annat i
samarbete med Oscar Hanson.
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BilMånsson

– Byggde Sveriges
miljösmartaste bilaffär
Den 19 maj 2012 invigdes
BilMånssons nya, supermoderna bilaffär i Halmstad. I minglet bland de
många gratulanterna fanns givetvis
representanter från Oscar Hanson VVS,
som haft förtroendet att utföra hela
VVS-entreprenaden i byggnaden.

Med den nya bilaffären har ägaren Clas O
Månsson förverkligat en dröm – för sig,
sina anställda och Halmstads alla Ford
entusiaster. Clas utpräglade designintresse
tillsammans med en önskan om att skapa

ett exklusivt Fordhus med miljösmarta
lösningar var grunden att utgå ifrån för
arkitektfirman Johnels&Moberg.
Denna strävan efter en minimerad
miljöpåverkan och energiförbrukning
ledde till ett samarbete med Halmstads
Energi & Miljö AB, HEM, och Oscar
Hanson VVS. HEM levererar fjärrvärme
och på sikt fjärrkyla fram till fastigheten
och Oscar Hanson har gjort alla rör- och
ventilationsinstallationer i fastigheten.
– Vi har genomgående valt den senaste
tekniska utrustningen, till exempel i

Den senaste tekniska
utrustningen var ett
självklart val.

ventilationsaggregat, för att optimera
energiförbrukningen, berättar Clas
Månsson.
Solceller

Elbilar är på stark frammarsch och
BilMånssons laddningsstolpar får sin el
från solceller på byggnadens tak som kan
producera cirka 22 000 kWh per år.
– Ford storsatsar på elbilar och då
tycker vi det är viktigt att också erbjuda
det miljösmartaste sättet att ladda dem,
menar Clas.
Gott renommé

FAKTA
BilMånsson
i Halland AB
Byggherre: BilMånsson
i Halmstad AB
Uppdrag: Värme, sanitet,
luftbehandling, kyla
Entreprenad: Utförande
entreprenad

BilMånsson valde Oscar Hanson VVS
efter en sedvanlig upphandling där före
taget vann i konkurrensen. Clas har
mycket gott att säga om samarbetet:
– Oscar Hanson har ett väldigt gott
renommé och det tillsammans med att de
presenterade en bra prisbild avgjorde till
deras fördel. Jag har ett stort förtroende
för företaget. De har duktiga yrkesmän
som är långt framme i utvecklingen. De
har en hög strävan efter att sänka energi
belastningen och energikostnaderna,
vilket leder till ett nytänkande kring
energilösningar och energiteknik.
– Arbetet utfördes inom fastställd
tid och jag är mycket nöjd över hur det
genomförts. •
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”Hög kompetens
och lätta att
samarbeta med”
Ecolean i Helsingborg tillverkar tunna
lättviktsförpackningar för livsmedelsindustrin, främst för vätskor som mjölk
och juice. Lättviktsförpackningar skonar
miljön genom minimerad användning
av råvaror, minskad transportvikt och
minskad avfallsmängd.

Ecolean har samarbetat med Oscar Hanson
i tio års tid när det gäller större projekt och
ombyggnader av värme- och kylsystem
samt ventilation på anläggningen.

– Att de har helheten inom VVS med
egna konstruktörer och ingenjörer är en
styrka. De behöver inte ta hjälp av konsulter och underentreprenörer i sin tur
och det ger kostnadseffektiva lösningar
som gör att Oscar Hanson står sig väl
vid anbudsförfarande, menar Lars-Olof
Svensson, underhållschef på Ecolean.
– Vidare har de kunnig personal i alla
positioner och de är lätta att samarbeta
med. Jag är mycket nöjd med de uppdrag
som Oscar Hanson har utfört hos oss. •

Stolt

Billeverantör
ti
Oscar Hanson ll
VVS
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Nordifa tillverkar teknisk textil med
en rad skilda användningsområden.

FAKTA
Nordifa AB, Flygstaden, Halmstad
Byggherre: Nordifa AB
Uppdrag: Luftbehandling med rör-, styr- och övervakning
Entreprenad: Utförandeentreprenad

Stort ventilationsprojekt
hos Nordifa
Nordifa tillverkar teknisk textil, men
ägaren Robert Bornefalk är noga med
att påpeka att man inte säljer en produkt, utan en funktion till applikationer
av olika slag. Användningsområdena är
nästan obegränsade.

Är du tennisspelare har du sannolikt spelat
på Bolltex-golv någon gång och har du varit
på konsert i Globen så var isen täckt och
isolerad med Ringtex. Jobbar du inom
industrin så har du antagligen stött på
textilapplikationer i många sammanhang,
i transportband, som ytskydd, tätning med
mera. För att inte tala om nyttan inom
filtrering för såväl rökgaser, damm som
vätskor. Nordifas tre affärsområden är
således textila sportgolv, filtrering och
avancerade industritextilier.
Företaget sysselsätter cirka 100 anställda
och har produktionslokaler om cirka
15 000m2. När vi besöker Nordifa pågår en

omfattande ombyggnad av bland annat ventilationssystemet. Nya aggregat placeras på
taket av byggnaden. I entreprenaden ingår
också styr- och övervakningssystem samt
en mycket omfattande rördragning i hela
byggnaden.
– Det kommer att ta många år att
”räkna hem” kostnaden, men vi investerar
i en bättre miljö för personalen och det ska
prioriteras, samt för framtida energibesparingar, förklarar Robert Bornefalk.
Nordifa har en lång relation med Oscar
Hanson VVS.
– Det är två familjeföretag som drivs av
samma filosofi, att långsiktighet lönar sig.
Vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra och jag uppskattar Oscar Hanson
för deras kunnighet om Nordifa och vår
anläggning. De är tekniskt duktiga och
raka och korrekta i sitt bemötande och de
har fötterna på jorden – det gillar jag. •

Nordifas ägare Robert Bornefalk förevisar de stora
ventilationsaggregaten på taket av byggnaden.

Byggföretaget utan egen kollektivpersonal
Adib Industribyggen AB bygger kompletta
industri-, handels- och lagerbyggnader på
totalentreprenad. Företaget har ingen egen
kollektivpersonal, utan köper in projektets
delar av underleverantörer. I flera projekt runt
om i Syd- och Mellansverige har Oscar Hanson
varit delaktigt.

Ett av de större projekten där företagen samarbetat är åt Swenox AB i Nyköping som bygger

en industrihall med kontorsutrymmen. Etapp ett
påbörjades 2008 och etapp två ska vara klar till
hösten 2012. I etapp två levererar Oscar Hanson
processinstallation (tryckluft, gas, kylvatten), rörinstallation för kyla och luftbehandling (allmän och
process).
– Vi började samarbeta med Oscar Hansons för
ett tiotal år sedan efter ett tips från vår konsult,
berättar Björn Hellström, ägare och projektledare
på Adib.

– Oscar Hansons styrkor är att de kan hela
VVS-biten – både rör och ventilation. De är kunniga och har bra folk både som arbetsledare och
yrkesfolk. De är flexibla och villiga att åta sig uppdrag även utanför den egna regionen när det är
lämpliga projekt. Självklart får de sina uppdrag
i konkurrens med andra men Oscar Hansons
offerter är ofta så attraktiva att det leder till upphandling. •
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www.roxx.se Tryck: Tryckservice, 2012

Box 4073, Pilefeltsgatan 48
300 04 Halmstad
Telefon: 035-16 17 00
Telefax: 035-21 34 84
Hemsida: www.ohvvs.se

Inom VVS blir du
het och eftertraktad
Inom VVS-branschen finns plats för dig som gillar ett fysiskt aktivt arbete
som är fritt och självständigt, men också för dig som vill grotta ner dig på
en högre nivå i teknik och konstruktion. Din utbildning börjar oftast på
ett yrkesinriktat gymnasium eller på en lärlingsutbildning. Vill du arbeta
som ingenjör, konsult eller tekniker vidareutbildar du dig på yrkeshögskola,
högskola eller universitet. Utbildningsvägarna och karriärmöjligheterna i
branschen är många. Du kan även arbeta som arbetsledare, projektledare,
specialist inom energi och miljö, mät- styr- och reglerteknik med mera.

Arbetet passar lika bra för både män och kvinnor som tycker om ett själv
ständigt arbete med eget ansvar, omväxlande uppgifter och problemlösning.
VVS-branschen behöver duktigt folk och arbetsmarknaden är mycket god
framöver. Orsaken är bland annat investeringar i alternativ energianvändning,
pensionsavgångar och att för få utbildas. Särskilt VVS-ingenjörer är heta på
arbetsmarknaden. Och att vara het på arbetsmarknaden brukar betyda bra lön!
Mer information hittar du på www.vvsforetagen.se under fliken kompetens.

Några yrken i branschen
Börja din yrkesutbildning som mopedbud hos oss!
Vi söker dig som är intresserad av en framtid i branschen. Du har gått ut grundskolan och är behörig för gymnasiet. Platsen innebär att du utbildas inom VVSeller Plåtprogrammet på gymnasiet och har din lärlingsplats för certifikat hos
oss. Du har körkort för EU-moped.

Välkommen till en spännande framtid!
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VVS-montör
Industrirörmontör
Isolermontör
Konstruktör
Projektör
Arbetsledare
Projektledare
Teknisk säljare
Butikssäljare
Energikonsult
Energitekniker
Kalkyltekniker
Driftingenjör
Installationsingenjör
Företagsledare

