Vi ska ta ett nytt tag med vår
oerhört viktiga vattenbilningsgrupp!

Mats var ute och träffade Lennart, Emil och Mehmet som alla tre jobbar med vår vattenbilning. Humöret
verkar vara på topp när den här selfien togs men vi har uppgifter att lösa! Forts på sid 3…
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Att driva företag är ett arbete med ständigt nya utmaningar. Vårt arbete slutar aldrig och när
en uppgift är löst lurar alltid en ny bakom hörnet. Just nu fokuserar vi på följande:
Vi måste få upp effektiviteten i våra projekt! Vi vet om att vi varit för svaga såväl när det gäller
projektering som projektledning och den allmänna styrningen framför allt inom affärsområdet Betong. Vi har
haft fler och större projekt än vi mäktat med. Många av oss har fått arbeta oerhört hårt och självklart har vi
inte riktigt hunnit med att styra projekten så noggrant som krävs. Vi räknar med att de rekryteringar av nya
projektledare och arbetsledare som nu gjorts under 2014 kommer leda till bättre projektledning och stöd ute
i projekten. Vi har även jobbat med att kunna skapa roller i vår produktion där några av våra yrkesmän kan
få ett utökat ansvar. Att de helt enkelt får en mer ledande roll när det gäller att få våra projekt att drivas
effektivt. Den här frågan och även hur väl vi är effektiva i vår produktion 8 timmar om dagen är frågor vi
jobbar på tillsammans med vår MB-Grupp. Läs mer på sidorna 18-19.
2014 börjar gå mot sitt slut. Vi kan nu på ett ungefär se vilket vårt resultat kommer bli. Vi kommer återigen
växa som företag och bli fler och omsätta mer pengar. Vi kommer tjäna pengar även 2014 men tyvärr inte i
nivå med våra mål. Fokus under 2015 kommer bli lönsamheten! De pengar som blir över när året är slut är
det allra viktigaste verktyget i vår samlade resursbank. Vi måste på sikt tjäna mer än våra konkurrenter för
att kunna fortsätta utvecklas snabbare och bättre än dem! Här har vi mer att göra. Det är allas vår uppgift
att varje dag verkligen göra vårt bästa för att uppnå våra mål. ”Hur kan just jag bidra en aning mer till att
mitt arbete blir effektivt och att vi kommer framåt?”.
Vi arbetar nu med vår Affärsplan 2015. Affärsområdescheferna ska arbeta fram sina årsmål för det
kommande året. Det enda direktiv jag ger dem är en lönsamhetsnivå. Därefter får de själva, inom vissa
ramar, avgöra hur mycket de klarar av att omsätta och vilka resurser de behöver. Det enda absoluta krav
jag kommer ställa är att det är rätt lönsamhet på den produktion de väljer att genomföra.
Nu kommer vi gå in i 2015 med i stort sett rätt bemanning i samtliga affärsområden. Dessutom har vi relativt
fulla orderböcker, i varje fall i förhållande till tidigare år. Så nu är det bara för oss att kavla upp ärmarna och
ta ytterligare ett stort steg i vår utveckling mot att bli ett riktigt vasst bygg och anläggningsföretag!
Vill också nämna att vi som företag skänkte en slant till forskningen mot cancer. Pengar vi alla gemensamt
tjänat ihop och som förhoppningsvis kan hjälpa ytterligare någon på vägen mot att bli frisk.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vi jobbar med vår vattenbilningsavdelning…

Lennart, Mats och Emil verkar peka ut riktningen. Under 2013 hade vi extremt mycket vattenbilning och fick
bland annat köpa in extern bilning för drygt 7 miljoner. 2014 har varit ett år med osedvanligt lite vattenbilning på
våra projekt samtidigt som vi har en lucka i ledarskapet. Så förutsättningarna för utveckling av vår egen bilning
har inte varit så bra som vi önskat.

Här diskuterar vi vattenbilningsgruppens fortsättning och med är även Martin som är affärsområdeschef för
Betong i vilket vattenbilningen ingår. Helt klart är att vi ska fortsätta satsa på egen vattenbilning och att vi ska
lösa ledarskapsfrågan i gruppen. Oerhört positivt är den goda orderingången nu i höst med många projekt med
just vattenbilning som en stor del i entreprenaderna. Vi kommer från redaktionen fortsätta bevaka utvecklingen.
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Vi bygger en helt ny gång och cykelbro åt
Stockholms Stad på Korpmossevägen.

Det första vi i Redaktionen
såg var en informationstavla som Stockholms
Stad satt upp.

Vi gick in i boden och träffade
vår projektledare Martin
Olsson. Han var mitt uppe i en
diskussion med konstruktören
gällande armeringsritningarna.

Martin följde med vår utsände ut ur boden och
så gick vi en tur på bygget. Att Lasse varit förbi
och fixat till skyltningen på alla bodar gjorde att
intrycket vi fick var väldigt proffsigt.

Alex bär
fram armering

När den här bilden togs hade vi schaktat ur för brons bägge sidor och påbörjat armeringen. Högst upp till höger
ser vi Alex som frågat särskilt om att få vara här, och lära sig mer om allt det en modern betongare ska kunna.
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Någon månad senare….

Inne i ett av de två fundamenten håller Alex och Tomek på med armeringen.

Det här är ett sådant bygge där en fast kamera som tar ett kort i veckan vore häftig att ha… Jämför den här
bilden med den på andra sidan… Om planeringen går som den ska kommer bron vara helt klar i vår.
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Vi monterar nytt bullerskydd åt SvenskFinska skolan. Ett krångligt logistiskt äventyr!

Riva ett gammalt bullerplank, schaktningsjobb, gjuta fundament och
montera ett nytt bullerplank på en skolgård---- mitt i Stockholm…

Grzegorz och Witali fick ta ett break mitt i
jobbet och se till så det syns att Dipart gör
jobbet.

Till vänster ser vi Daniel som har varit
arbetsledare för jobbet. Meningen var att
han, när han började hos oss efter
färdiga KTH-studier, successivt skulle
sätta sig in i jobbet som arbetsledare och
gå bredvid en rutinerad projektledare.
Men det har visat sig att han tidigt
kunnat ta ett förvånansvärt stort ansvar.
Så nu sköter han redan ett flertal jobb.
Kul!! Vad månde bliva…Här ser vi Daniel
framför en rad av nygjutna betongfundament som ska hålla stolparna till
det kommande bullerplanket .
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Stenarna runt VKR-stålen, som bär bullerplanket, är ursågade för att passa runt stolparna, det var ett riktigt
tungt jobb då stenarna var hårda som sten. Men som synes så gick det att få till!

Här monterar vi skivor av plexiglas med kranbil och en speciell vacuum sug. Varje skiva väger 70 kg och
är måttad och specialskuren för sin specifika plats för att få en jämn och snygg linje.
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Vi säkrar Essingeleden utifall att….

Essingeleden vilar på fundament och på fundamenten finns det brolager. Vi fick i uppdrag att säkra upp att om ett sådant lager skulle
spricka så skulle leden enbart falla någon millimeter.

Sedan började vi bygga
en noggrant beräknad
konstruktion. Grzegorz
ser vi till vänster i bild.

Brolager…..Här armerar vi upp en
Czeslaw skruvar med den lilla
skiftnyckeln dit en bult. Det blev totalt
fyra sådana ”upplägg” per bropelare.
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Här kommer nästa stålbalk, till ”våning” nummer två. Balkarna som här monteras läggs ovanpå uppläggen.

Färdigt! Om ett brolager, mot förmodan, skulle
spricka, så kommer Essingeleden enbart att
sjunka någon millimeter…
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Vi har fått order på ytterligare en stålbro!

Stockholms Stad har beställt den här nya bron av oss. Vi kommer börja med arbetena i november och det
ska vara klart i april nästa år. Vi börjar faktiskt bli lite av brospecialister… 

Rinkebystråket håller på att moderniseras och en hel mängd byggnationer utförs. Den här nya bron är en del i
det nya fräscha Rinkeby och kommer bland annat ha infälld belysning. Vi kommer eventuellt köpa in bron från
ett smidesföretag i Polen som vi köpt av tidigare med bra resultat. Att göra internationella inköp är långt ifrån
enkelt men vi börjar få lite rutin på det. De av oss som monterat de tidigare liknande broarna kan gott sträcka
lite extra på sig, vår beställare är nöjd och det är säkert bidragande till att vi fick även det här uppdraget.
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Jens signerar det femåriga avtalet ”Bropaket
Norr” med Trafikverket som beställare! Stort!
Trafikverket delar upp underhållet av alla broar och
konstruktionsbyggnader i två stora femåriga avtal.
Bropaket Syd och Bropaket Norr. Syd gick oss förbi
men vi fick Norr! Oerhört stort och det var av enorm
betydelse för vårt affärsområde Betongs fortsatta
utveckling att vi fick det här avtalet.
Konkurrensen var stenhård och upp till tvåan PEAB
skiljde det enbart två miljoner, vilket i sammanhanget
nästan är försumbara pengar, missförstå oss på
redaktionen rätt… trea kom Svevia.

Avtalet innebär grovt att:

Avtalet Jens håller i sin hand är värt oerhört mycket
för oss. Det innebär tryggad sysselsättning för
minst 10-20 personer under de närmaste fem
åren och är givetvis ett enormt prestigeuppdrag!

•

Vi kommer sköta underhållet på inte mindre än
513 byggnadsverk (konstruktioner).

•

Underhåll/renovering inklusive att ta fram
arbetshandlingar på 22 olika broar.

•

Och så kommer vi sköta akuta/ej planerbara
underhållsåtgärder på byggnadsverk
(konstruktioner) inom området Stockholm Nord.

Uppstartsmöte gällande ramavtalet Bropaket Norr

Louay Melki i vit tröja från Trafikverket och Patrik Lepierre också från Trafikverket skakar hand med vår Martin.
Längst till höger ser vi Adolf som hamnar rakt in i hetluften. Nu är vi igång och som det verkar kommer vi börja
jobba tillsammans på allvar i början på 2015.
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Mats Nilsson, revisor från Den Norske Veritas
var hos oss och reviderade hur vi efterföljer
kraven i vårt produktcertifieringssystem BF9K.

Jens, Kalle och Mats inleder revisionen där Mats systematiskt går igenom våra processer. Det var främst
Kalle som i sin roll som kvalitetschef svarade på Mats frågor. Den här revisionen skulle fokusera på vårt
affärsområde Hus där vi renoverar balkonger och allt annat på utsida hus.
Faktaruta: BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det
fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen. BF9K har
funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens
medlemsföretag och sakkunniga. Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den
egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med
gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen.
Syftet med systemet för vår del är att dokumentera för beställaren hur Dipart uppfyller de krav som ställs beträffande
kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kalle, med en bakgrund som just revisor på Den Norske Veritas,
kunde svara på ett bra sätt på de flesta frågor. Men som så ofta
skett tidigare år kom det upp saker vi behöver förbättra.
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Mats undrade bland mycket annat
”hur följer Ni upp hur era anställda
egentligen mår”

BF9K-revisionen fortsatte med ett platsbesök
på vårt balkongprojekt åt Wallenstam i Älta .
Förutom Kalle och Mats så
deltog Nazif i sin roll som
projektledare och Carlos som
är ansvarig på plats för jobbet.
Här står de och tittar på när
killarna jobbar och skaffar sig
på så sätt en bild över
produktionen.

Just den här dagen höll vi på
med att lyfta ner de gamla
räckena i betong. Ett maffigt
arbete som inte får gå fel.

Räckena läggs i en speciell container för vidare transport
till destruktion. Det här med att demontera gamla uttjänta
räcken har blivit lite av vår specialitet. Ett ofta speciellt jobb
som förutom att hålla en hög säkerhetsnivå också måste
gå snabbt och effektivt.
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BF9K-revisionen forts….

Saeid och Amir berättade för Mats och Kalle om vad de arbetade med just då. Bägge två är exempel på hur
viktigt det är för oss att kunna få ta del av arbetskraftsinvandringen och hur mångfald berikar oss som företag.

Mats gick slutligen igenom projektets dokumentation med Nazif och Carlos. Projektet fick godkänt och speciellt
fick Nazif mycket beröm för sitt sätt att leda arbetet. Dipart som företag fick dock fyra smärre avvikelser som vi
har tre veckor på oss att korrigera. De här revisionerna är mycket viktiga då vi får hjälp med att förbättra oss
ytterligare. Det är alltid bra när någon utifrån kommer och tittar på oss med friska ögon.
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Hur blir resultatet i Älta då? Jo så här ser balkongerna ut när vi börjar. Och att de ser fula och skitiga ut är det
lilla problemet. Infästningarna är kraftigt skadade i många fall och säkerheten inte längre betryggande för de
boende.

När vi är klara är balkongplattorna lagade och målade, de gamla räckena i betong utbytta mot nya i aluminium
och i många fall har de boende köpt en ny inglasning. Det blir onekligen ett lyft!
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Peter är en efterlängtad förstärkning
till vårt affärsområde Bygg!

- Hej Peter, vad kul att du har börjat hos oss! Hur känns det?
- Det känns bra! Det är kul att ha kollegor runt omkring mig om dagarna. Och det är ju en säkerhet
och en skön grej att kunna fråga någon om jag undrar över någonting. Som det var innan så var jag
ju tvungen att uppfinna hjulet varje gång jag stötte på ett problem jag inte handskats med tidigare.
- Du hade eget företag innan du började hos oss?
- Ja jag körde eget som snickare i femton år varav jag under de tre senaste jobbade som jag gör
här på Dipart, med inriktning mot försäkringsärenden. Det var väldigt kul men jag kom till ett
vägskäl där jag måste välja att antingen utveckla mitt företag genom att anställa någon eller se
mig om efter en egen anställning. Då såg jag er annons i lokaltidningen där ni sökte projektledare,
och nu står jag här!
- Och det är vi glada över! Vad gör du när du inte jobbar då?
- Förutom att agera taxichaufför åt våra två hemmavarande barn till diverse
fritidsaktiviteter så försöker jag bli klar med vårt hus som jag började bygga
år 2008.
- Aha, men det låter ju roligt att bygga sitt alldeles egna hus.
-Ja både och. Jag har ju i alla fall nu en mycket större förståelse för kunder, att
de vill ha saker och ting utförda i tid. Att allting ska klaffa, det är ju ens hem det
handlar om. Det är nog det som gör att jag passar som projektledare på Bygg
för som snickare så vet jag vad som kan dyka upp och som husägare så vet
jag hur viktigt det är att det som dyker upp, ska åtgärdas i tid.
Och att Peter passar in tycker vi med, varmt välkommen till Dipart!
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Adolf är ytterligare ett viktigt tillskott,
fast på Betong-sidan!

Vi har ytterligare en projektledare att välkomna den här månaden, och det är
Adolf Karlsén som har börjat jobba på Betong. Adolf kommer från NCC där
han jobbade som platschef/blockchef.
-Hur kändes det att bli erbjuden jobb på ett annat byggföretag?
-Ja det var förstås roligt, men just då hade jag inga planer på att byta jobb.
Jag trivdes bra på NCC där jag hade varit i åtta år. Men efter ett första
möte med Jens så fick jag ett sånt bra intryck av företaget och att Dipart
verkar vara på väg åt rätt håll, och sådant är alltid kul.
Sen så när jag träffade personalen och fick titta runt lite på företaget så kändes allting väldigt gemytligt
och trevligt. Alla är glada och trevliga, lokalerna vi sitter i är ju någonting utöver det vanliga och sen vilar
det lite av en varm känsla att ha alla så nära. Kalkyl sitter några bord längre bort, cheferna rör sig i
huset… Sådant spelar också en roll. Sen när jag kände att jag här har möjlighet att vidga spannen, vidga
min roll, så var saken klar.
- Nu har du ju än så länge inte varit här så många dagar, men hur tycker du att det känns hittills?
- Jo men jag tycker det känns bra. Företaget känns sunt. Och idag cyklade jag till jobbet, bara en sån
sak.
- Det låter hurtigt! Är du en sportig person?
- Nu bor jag bara ett stenkast bort, men annars så tränar jag kick- och thaiboxning.
Välkommen till Dipart Adolf, vi hoppas att du skall trivas!
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Vi har haft två möten med vår MB-Grupp.
Hela kollektivavtalet bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivarsidan, Sveriges Byggindustrier, och den
fackliga organisationen som heter Byggnads. Hos oss på Dipart är Byggnads representerade genom en MBgrupp. Ändå sedan den startade för ett flertal år sedan har samarbetet mellan Diparts ledning och vår lokala
fackliga klubb fungerat bra. Det kan vara på sin plats att presentera vår MB-Grupp ytterligare en gång.

Niklas Nettelbladt, betongare med 14
år på Dipart och ett engagemang
även som huvudskyddsombud.

Janne Norman, 10 år på Dipart och
betongare i grunden men även
yrkesbevis som plattsättare.

Roland Åstrand, betongare
och plattsättare, med 10 år
på firman.

Här, under det första av de två mötena vi haft, diskuterades ett par olika frågor.
-Arbetsbeskrivningen för Kollektivt anställd arbetsledare.
-Arbetsbeskrivningen för Ansvarig på plats, kan man vara det och skyddsombud samtidigt?
-Ledningen har upplevt att våra arbetstider inte alltid följs ute på våra projekt.
-Våra etableringar och då framförallt våra bodar är för dåliga. Bland annat är våra bodar fortfarande
inredda för 8 man när 6 är det maximala antalet man får vara i en bod enligt avtalet.
Vi hade flera bra diskussioner. Mats och Jens tog till sig informationen om våra bodar och sa ”Det ska vi ta
tag i med det snaraste”. När det gällde arbetstiderna höll MB-Gruppen med om att de på sina håll inte
respekteras. Vi enades också om att bjuda in Byggnads till ett ytterligare möte om just det.
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Byggnads kom och deltog i vårt MB-Gruppsmöte

Diskussionen runt bordet var konstruktiv och handlade en hel del kring omvärldsproblematiken. ”Det är i dag en
mördande konkurrens i byggbranschen och många byggfirmor drar ner på mängden egna hantverkare. Det är
helt enkelt billigare att bemanna med billig utländsk arbetskraft.” Alla runt bordet var rörande eniga om att det är
av oerhörd vikt att värna om de företag som väljer att ha egen arbetskraft, och vi på Dipart är ett av dem.
”alla på Dipart måste jobba
för att det ska gå bra, det är
allas ansvar, och bästa
sättet att få alla produktiva
är att skapa delaktighet, jag
vill veta vad som förväntas
av mig på det bygget jag är
på” sa Janne Norman
Vi kommer fortsätta diskussionen om att få upp
produktiviteten. Att få delaktighet, engagemang och
individuellt ansvar ännu mer in i vår produktion….

Percy och Roger från Byggnads var tydliga. I
kollektivavtalet står det en mängd saker som
arbetsgivaren är skyldig att genomföra. Och vi
på arbetstagarsidan har också skyldigheter.
Nämligen att vara i arbetsfört skick, engagerade
och att under 8 timmar varje dag göra vårt bästa
för att producera.

Marie från Svensk folkhälsa planerade hälsokontrollerna tillsammans med Mats och Emilia.
Vår partner när det gäller företagshälsovård, Svensk Folkhälsa var genom
Marie och besökte oss. Samarbetet vi har
genomsyrar en mängd olika hälsofrågor
som eventuella miss-bruksproblem, vikt,
blodtryck, träning eller stödsamtal. Deras
möjligheter att hjälpa oss är stort.
Vartannat år ska samtliga hos oss
genomgå omfattande hälsokontroller och
här ser vi hur planeringen inför det
projektet påbörjas. Att genomföra dessa
hälsoundersökningar på 110 personer
utspridda över hela Stockholm är ett
projekt i sig… Och så viktigt!
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Vi monterar ”höjdbegränsningsportaler.”

Ett problem har varit att lastbilar åker in i tunnlarna och försent upptäcker att de faktiskt är högre än tunneln.
Konsekvensen blir att när det väl tar stopp så sitter de fast långt in i tunneln och det är minst sagt problematiskt
att få ut dem och köerna som skapas blir riktigt omfattande. Så Stockholms Stad har gett oss i uppdrag att
montera upp två portaler och dem kommer stå på fyra fundament.

Björn och Daniel kom på den briljanta idén med att skylta upp bygget så det syns vem som gör jobbet.
Det vi gör här är de förberedande arbetena innan montage av portalerna. Tillverkningen av dem sker på en stor
mekanisk verkstad. Så givetvis upplevs det som att inte så mycket händer på plats. Men snart är det dags för
montering och över en natt kommer utseendet framför tunnlarna vara förändrat.

Här sker gjutningen av ett av de fyra fundamenten. Återigen ett logistiskt krävande
jobb som vi utför åt Stockholms Stad mitt i den rullande stockholmstrafiken.
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