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Detta då vi nyligen har förvärvat ruukki Express med filialer i både 
Stockholm och Göteborgsområdet. Denna renodlade byggplåts-
specialist passar väl in i Bevegos struktur och vi ser fram mot en 
spännande tid framöver. Det är självklart att möten med våra nya 
medarbetare och alla trogna ruukki Express-kunder står högt upp 
på agendan. Vår plan är att utveckla detta fina bolag vidare och göra 
det än mer attraktivt för våra kunder. För att undvika spekulationer 
finns en mer utförlig plan för hur ruukki Express ska integreras på 
både kort och lång sikt i detta nummer av Bevegonytt. Jag vill passa 
på och hälsa våra nya medarbetare likväl som alla ruukki Express-
kunder välkomna till Bevego. 

En annan nyhet vi stolt presenterar i detta nummer är ett, för 
Sverige, nytt sortiment inom Ventilation. Genom ett samarbete med 
TrOX Auranor så kommer vi att lagerlägga och bredda sortimentet 
ytterligare med bland annat olika luftdon. Dörren öppnas även för en 
rad olika produkter med högt teknikinnehåll som kan kundanpassas. 
Med detta på hyllan så ger vi er kunder ytterligare alternativ samt 
att vi gemensamt kan titta på optimala helhetslösningar utifrån de 
givna ramar som finns.

Bevego står nu väl rustade med 36 välfyllda lager och en sortiments-
bredd som ingen annan. Mervärden såsom kunnig personal och väl 
utbyggt turbilssystem har vi haft länge men det finns mycket mer 
vi kan erbjuda. Exempelvis så vill jag återigen slå ett slag för vår 
e-handel. ni som inte har provat tycker jag ska göra det. ni bestämmer 
så klart själva om ni vill få era varor utkörda eller svänga förbi och 
hämta dem, oavsett vad ni väljer så kommer ni att spara tid och 
pengar. Ytterligare mervärden som vi kan erbjuda är PDF-faktura 
via e-post. Ett enkelt sätt för oss alla att minska pappersflödet utan 
att det blir sämre kontroll på det administrativa.

Har ni fler idéer om mervärden som gör er vardag enklare så ut-
mana oss gärna, vi lyssnar på er!

Nu kommer vi än närmare er, igen!

Stort grattis till Nils-erik Nilsson, Caverion, Hallsta  
som vann tävlingen i nummer 1/15!

Peter Hamberg, vd.

Schema minimässor 
ventilation i oktober: 

Tisdag 20/10 Bevego Uppsala
Onsdag 21/10 Bevego Örebro
Torsdag 22/10 Bevego Älvsjö

Tillsammans med marknadsledande leverantörer bjuder Bevego  
in till en dag full av nyheter och inspiration för dig i branschen.  
För mer information se bevego.se

Tävla och vinn biobiljetter!
Svara på frågorna och du har chans att vinna två biobiljetter.  
De rätta svaren hittar du i detta nummer av Bevegonytt.

1. Med vilken norsk leverantör av luftdon har Bevego inlett ett  
 exklusivt samarbete?   

2. Vilket företag som säljer och distribuerar byggplåt har Bevego  
 nyligen förvärvat?

3. Vad heter den koppar som Göteborgs Förenade Plåtslageri AB  
 använt på Semcons hus?

4. Som vad arbetar BevegoProfilen i detta nummer?

5. På vilken Bevego-filial (ort) har de rektangulära kanalerna till  
 Munktellbadet specialtillverkats?

 

Skicka dina svar till andreas.nilsson@bevego.se märkt ”Tävling 2/15”  
eller till bevegoNytt, box 168, 441 24 ALiNgSÅS senast den 
21 augusti 2015. Lycka till! 

namn

Adress

E-mail

oktober: 
v. 43 
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Sm fÖr UNgA PLÅTSLAgAre 

4–5

iNformATioN frÅN
följ oss gärna på facebook under 
namnet rHeiNziNk Sverige.

Nyheter, produktinformation, spännande projektbilder och aktuella tekniska frågor

Snabbt och enkelt montage av fotränna  
i rHeiNziNk.
Fotränna i rHEInZInK ska alltid utföras så att den kan röra sig i sin 
längdriktning horisontellt på taket. Det innebär att kompletteringsfalsen 
till bandtäckningen och eventuell ytterbeklädnad till fotrännan inte får 
hindra expansion/kontraktion i fot rännan. rännan görs i hela bitar och 
expansionen i rännan tas upp via pålödda expansionsskarvar. Maximalt 
avstånd mellan expansionsbitarna bör vara 6 m och halveras (3 m) mot 
fixpunkter som innerhörn eller ytterhörn.

Traditionella fotrännekrokar kan användas men utöver det krävs en 
förstärkningsplåt mellan krok och fotränna. Krokavstånd enligt AMA. 
Ytterbeklädnaden till fotrännan skarvas med överlappskarv och popnitas 
i stödet på fotrännekroken.

Kontakta gärna rHEInZInK för ytterligare info.

 medaljörerna i Sm för unga   
 plåtslagare 2015

1:a Sofia Sörliden,  
Anders Ljungstedts Gymnasium, Linköping.

2:a viktor Wahrenberg,  
Leksands gymnasium, Leksand.

3:a Albin Ählman,  
Ebersteinska gymnasiet, norrköping.

den 24 april avgjordes årets final i Sm för unga plåtslagare på branschens skola i katrineholm.  
Sex finalister deltog och efter en intensiv dag segrade Sofia Sörliden från Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping.

Sofia vann Sm för unga plåtslagare

bemÖTANde, PLANeriNg oCH  
UTfÖrANde
Årets uppgift hade tre delmoment – bemötande, 
planering och utförande – som alla bedömdes. 
Dagen innan tävlingen fick finalisterna träffa 
en fiktiv kund som gjorde en beställning av ett 
garneringsarbete för skorsten. Detta skulle 
utföras i lackerad stålplåt. På tävlingsdagen 
fick de genomföra plåtslageriarbetet, från till-
verkning på en arbetsbänk (verkstad) till utfö-
randet på en takprototyp (arbetsplats). Den 
som behövde återvända till verkstaden för att 
justera eller hämta något fick poängavdrag.

Sofia berättar för Bevegonytt att hon testat 
att göra en liknande huv med svängda falser 

ett par gånger tidigare men att det mest utma-
nande under tävlingen var tidspressen. 

– Jag var sjukt nervös! Det kändes inte så 
bra när jag precis hade lämnat in uppgiften. 
Jag kunde ha gjort den bättre, men det räckte. 
Det är stort med en SM-vinst, säger Sofia.

NoggrANN oCH LyHÖrd
Enligt juryn var det Sofias måttnoggrannhet 
och lyhördhet inför instruktionerna som fällde 
avgörandet. 

– Sofia har gjort ett väl utfört arbete enligt 
de kvalitetskrav och bestämmelser som gäller 
inom plåtslageribranschen, berömde juryn. 
Förutom äran vann hon också 5 000 kr till 

sig själv och 10 000 kr till klassen och efter 
tävlingen har hon blivit firad både i skolan och 
på praktiken. •  

Pågående arbete med rHeiNziNk fotränna.

foton: farfromstandard
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PLÅT15

BLI ekUNd HOS oss!

mångfald och möjligheter    

Tony Althén från Johanssons byggplåt i  
malmö tilldelades priset ÅreTS PLÅTSLAgAre.

PLÅT15 hölls den 19 mars och deklarerade att metallfasader står för 
mångfald och möjligheter. Tegelinspirerat rosttrögt i Stockholm, vind-
pinad titanzink i Edmonton, färgsprakande aluminium i rotterdam och 
oändligt rostfritt i Suzhou. Även i år var evenemanget mycket lyckat 
och många intresserade arkitekter var på plats för att ta del av plåtens 
fantastiska värld. 

Under dagen visades stål och metaller, fasadtekniker, bearbetnings-
metoder och infästningar. Deltagarna bjöds också på en trendspaning 
angående metallfasader som lyfte fram färg, transparens, ornament, 
energismarta funktioner, interaktion och gröna fasader. Därefter följde 
nio föreläsningar om byggnader som förärats med metallfasader, på 
plat15.se finns mer information om föreläsarna och bilder från deras 
projekt. Deltagarna fick också flera tillfällen att föra spännande samtal 
och utbyta erfarenheter med varandra.

– Det är fantastiskt att se att intresset för plåt är så stort, säger Jonas 
Ekholm, Affärsområdeschef Byggplåt på Bevego. Han tycker det var 
väldigt spännande att lyssna på de internationella föreläsarna och se 
hur de använt olika lösningar för material som stål och metaller. 

– Vi märker att intresset för plåt ökar efter våra seminariedagar och 
vi får allt fler frågor om materialval inför spännande projekt samt fun-
deringar på olika lösningar, säger Jonas. •

invigning i Sundsvall
Bevego-filialen i Sundsvall har nyligen fått nya lokaler som ger bättre 
arbetsmiljö och har smarta lösningar anpassade för verksamheten. 
Dessa invigdes under festliga former där kunder och leverantörer 
välkomnades med god mat och dryck. 

foton: felix gerlach



ventilation som klarar  
både höga ljudkrav och låga 
temperaturer 

freSHProJekT
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bevego och fresh har ett mångårigt samarbete och levererar tillsammans anpassade ventilationslösningar till allt från enskilda 
lägenheter och villor till stora industrifastigheter. Här berättar vi om två helt olika projekt med helt olika förutsättningar 
och utmaningar.

boSTÄder i HUddiNge
I Huddinge kommun växer nu Vistabergs Träd-
gårdsstad fram. Ett område som präglas av 
små skalighet och blandad bebyggelse. Småa 
har varit verksamma sedan 1927 och har 
producerat ca 23 000 populära bostäder i 
Stockholms regionen. De arbetar med unika 
arkitektritade hus och lägenheter som anpassas 
efter den kringliggande naturen. Med en attrak-
tiv boendemiljö arbetar de inte bara med ut-
seende utan också med sunda materialval, bra 
inomhusklimat och energieffektiva lösningar. 
I Vistabergs Trädgårdsstad har Småa bland 
annat byggt tre flerfamiljshus med tretton 
lägen heter i varje. Uppdraget att installera 
ventilationslösningar i dessa bostäder gick till 
SB Ventilation AB.

SmArT LÖSNiNg kLArAr krAveN
SB Ventilation AB är ett ventilationsföretag med 
miljö och kvalitet i fokus. Verksamheten startades 
2001 och de är specialiserade på ventila tions-
  montage, injustering, OVK-besiktningar, tätning/
reparation av rök- och ventilations kanaler. 

– Småa är kända för sin höga kvalitet och att 
man väljer miljöanpassade material och instal-
lationer vilket ställer höga krav på oss under-
entreprenörer, berättar Tony Sotare, VD och 
ägare till SB Ventilation AB. I detta fall var 

kravet låga ljudnivåer från installationer, ljud-
klass B. Tony berättar att Småa tidigare haft 
problem med för höga ljudnivåer i andra pro-
jekt och tvingats montera mer ljuddämpande 
dörrar till utrymmena där ventilationsaggregaten 
placerats vilket lett till en ökad kostnad. SB 
Ventilation AB började därför redan på projek-
teringsstadiet att ta fram en lösning. 

– Vi bollade idéer med Fresh, tog hänsyn till 
aggregatens placering och stämde av med 
byggarna. resultatet blev en specialkonstru-
erad ljuddämparlåda som monterades ovanför 
aggregaten. Denna lösning gjorde så att ljud-
kraven uppfylldes med god marginal. 

– Småa sa att de aldrig haft så låga ljudnivåer 
tidigare, berättar en nöjd Christer Hermansson, 
Försäljningschef på Fresh. Aggregaten i detta 
projekt var 39 stycken Podvent med roterande 
värmeväxlare som placerats i bostädernas 
klädkammare alternativt badrum. 

eNgAgemANg oCH LAgerHÅLLNiNg
Kitty Wahlstrand, säljare Ventilation på Bevego 
Älvsjö, berättar att hela projektet började med 
ett helt vanligt kundbesök där Bevego presen-
terade Podvent för SB Ventilation AB. Strax där-
efter skulle Tony lämna offert på Vistabergspro-
jektet, tog med aggregatet och fick uppdraget. 

– Jag tog över det här projektet från en kollega, 

men jag har gjort beställningar på allt material 
och sett till att det kommit ut till byggplatsen, 
säger hon. Förutom ventilationsaggregaten har 
Bevego också levererat kanaler, don, ljuddäm-
pare och monteringsmaterial till projektet. 

– Vi har fått hjälp av Bevego att lagerhålla pro-
dukter och få dem levererade vid rätt tidpunkt 
i arbetet, säger Tony. Han tycker denna service 
är väldigt bra eftersom det är trångt på byggen 
numera och det finns väldigt lite utrymme att 
ställa av saker. 

Kitty håller med och berättar att de ibland har 
stora ordrar som ligger för avrop då det händer 
att kunderna inte kan hämta allt på en gång. I 
detta fall blev det en speciallösning på grund av 
att materialet var känsligt, en korridor på filialens 
övervåning rensades och där kunde det stå torrt. 

– SB Ventilation har varit en stor kund hos oss 
i flera år och de är alltid trevliga att ha och göra 
med. Därför föll det sig naturligt att hjälpa dem 
med lagerhållningen när vi hade utrymmet för det, 
säger hon. Tony berättar också att Bevego varit 
insatta och engagerade under hela projektet. 

– Det är något vi uppskattar mycket, avslutar han.

verkSTAd oCH koNTor i kirUNA
när företaget rO Svets & rep AB byggde nya 
lokaler för kontor och verkstad gick uppdraget 
att installera ventilationen till Ventilationskon-

Aggregat med diskret ljuddämparlåda. Podvent 2.0
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troll & Plåt i Kiruna AB (VKP). resultatet blev 
en innovativ lösning. Christer Bjur äger VKP 
tillsammans med sin far Hans Fors och företa-
get har funnits sedan år 2001. Idag erbjuder de 
förutom tjänster inom ventilation också tjänster 
inom plåtslageri och energieffektivisering. De 
har under många år varit kund hos och sam-
arbetat med Bevego så därför var det naturligt 
att Christer Bjur vände sig till Stefan nilsson, 
Platschef Bevego Luleå för att hitta produkter 
till uppdraget. Eftersom Stefan har lång erfa-
renhet av Fresh ventilationsaggregat och en 
god relation till leverantören satt han inne på 
lite specialinformation. 

– Jag berättade för Christer Bjur att Fresh var 
intresserade av att testa nyframtagen teknik i 
kalla förhållanden och sådana råder det ju i 
Kiruna under vinterhalvåret. Han tyckte det lät 
intressant så vi gick vidare, säger Stefan. 

Smidig iNSTALLATioN
Ulrik Merbom och Christer Hermansson från 
Fresh tog fram två aggregat som skulle kunna 
klara förutsättningarna i de olika fastig heterna. 
I kontorsfastigheten installerades ett toppan-
slutet kompaktaggregat rIrS 5500 VWr, med 
roterande värmeväxlare och vatten batteri. Det 
dimensionerande flödet på 910 l/s upprätthålls 
via tryckstyrning. 

– Aggregatet skulle installeras i ett relativt 
litet fläktrum, men tack vare att det var delbart 
i tre delar gick det enkelt att få på plats, säger 
Christer Bjur. 

I verkstadsfastigheten installerades ett Euro-
vent certifierat modulaggregat som heter Smart-
Air 7-Kr, med epoxybehandlad roterande värme-
växlare och vattenbatteri. Flödet på 3200 l/s 
upprätthålls också här via tryckstyrning. 

– Epoxybehandlingen görs för värmeväxlaren 

ska klara verkstadsmiljön längre. Det fastnar 
mindre damm och slitaget blir inte lika stort, 
berättar Christer Bjur. Båda aggregaten är för-
sedda med förvärmare för att garantera en god 
funktion även under kallare temperaturer.

– Aggregaten från Fresh har varit mycket 
smidiga att montera och driftsätta, säger Hans 
Fors. Han berättar också att leveranserna från 
Bevego gått väldigt smidigt tack vare att all 
ventilation och alla sakvaror kommit från en 
och samma leverantör.

ÖvervAkNiNg viA WebbeN
I slutet på mars var installationerna klara, då 
åkte Stefan, Ulrik och Christer Hermansson upp 
till Kiruna för att stämma av med VKP och 
hjälpa till med aggregatens uppkoppling. Båda 
aggregaten använder Modbus-kommunikation 
via rS-485 och en gateway-lösning för koppla 
upp sig mot internet. Via ett webbgränssnitt med 
inloggning kan VKP mycket enkelt övervaka 
aggregatens alla värden i realtid även på distans.

– Vi på Fresh är också uppkopplade mot 
dessa aggregat, berättar Christer Hermansson. 
Vi håller på att testa en del ny teknik i dem och 
vill göra det under tuffast möjliga förhållanden. 
Tack vare webbövervakningen kan vi ha kontroll 
på alla värden och göra löpande utvärderingar 
direkt från vår fabrik, avslutar han. •    

”
vi vill testa  
under tuffast 

möjliga  
förhållanden

Hans fors från vkP tar emot fresh i kiruna.
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t
rOX Auranor norge AS tillverkar och 
levererar ventilationsutrustning, huvud-
sakligen till den nordiska marknaden. 
Huvudkontor och fabrik ligger i Brandbu, 

ca 7 mil norr om Oslo. Auranor har sedan star-
ten 1978 utvecklats från nischleverantör till 
marknadsledare inom ventilationsutrustning i 
norge. År 2005 köptes företaget upp av den 
tyska ventilationskoncernen TrOX. 

bevego erbJUder komPLeTT  
doNSorTimeNT
Sortimentet består av tre serier tillluftsdon – 
Orion, TLK och Tellus – anpassade för undertak, 
vägg och frihängande montage. Även produkter 
anpassade för från- och överluft ingår. Tillsam-
mans täcker de in behovet för alla typer av 
installationer i offentliga miljöer med krav på 
god luftväxling med hög komfort. Produkterna 
kommer inledningsvis att lagerhållas på utvalda 
Bevego-filialer och finnas som beställnings-
vara med dagen-efter-leverans på alla övriga 
filialer. Utöver det lagerhållna sortimentet er-
bjuds också ett omfattande beställningssorti-
ment av produkter med högre teknikinnehåll, 
till exempel kylbafflar och VAV-system, för mer 
kund- och projektanpassade installationer. 

STorT iNTreSSe PÅ miNimÄSSor
Under våren har TrOX Auranor visat upp sitt 
donsortiment på Bevegos minimässor. Intresset 
har varit stort och många kunder vill testa pro-
dukterna, den enkla monteringen har varit 
speciellt lockande. Tobias Wallbom, Export-
chef på TrOX Auranor, arbetade tidigare som 
säljare för Bevego Mälardalen och ansvarar nu 
för kontakten med Bevego. 

– Jag kommer att utbilda Bevegos personal 
på sortimentet och hjälpa dem att ta fram för-
slag på lösningar. Vi kommer också att göra 
gemensamma kundbesök och visa upp våra 
produkter, säger Tobias.

– Vårt exklusiva samarbete innebär att vi 
använder båda företagens resurser på bästa 
sätt, säger Thomas Bengtsson, Affärsområdes-
chef Ventilation på Bevego. TrOX Auranor kan 
på sikt arbeta mer effektivt genom att bearbeta 
marknaden och skapa större efterfrågan på sina 
produkter, samtidigt som man bistår Bevego 
i den dagliga försäljningen. Vi på Bevego kom-
mer att fortsätta sätta våra kunder i centrum 
och hjälpa dem att ta fram kostnadseffektiva 
ventilations- och logistiklösningar. Här ser vi 
en stor potential i vår nya samarbetspartner 
och vi är mycket stolta över att kunna erbjuda 

dessa högkvalitativa produkter direkt från vårt 
grannland, avslutar han.

Läs mer om donsortimentet i broschyren 
som medföljer detta nummer av bevegoNytt 
eller fråga din bevego-kontakt. •

8–9

bevegoProfiLeN oCH Trox AUrANor

bevego har som mål att erbjuda sina kunder energieffektiva system med god teknisk prestanda. detta förverkligas genom 
nära samarbeten med marknadsledande leverantörer. Nu utökas erbjudandet genom att bevego blivit exklusiv återförsäljare 
på den svenska marknaden av ventilationsprodukter från Trox Auranor.     

bevegoProfilen

Hej, vad arbetar du med?
– Jag är Innesäljare region Väst på Bevego 

Industri, kontoret ligger på Bevego Hisingsbacka. 
Mitt jobb är att vara lite som spindeln i nätet. 
Jag samarbetar med tre säljare som är ute på 
fältet, mest i vårt närområde där det finns mycket 
industriföretag. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Då servar jag kunder med order, offerter, 

priser, materialens tillgänglighet och mycket an-
nat. Säg till exempel att en kund är i behov av 
en speciell produkt som koppar eller mässings-
profiler, då letar jag upp detta genom att göra 
förfrågningar hos både svenska och utländska 
leverantörer.

Hur länge har du varit på bevego?
– Jag började på Bevego i november 2008, då 

som innesäljare av byggplåt till plåtslagerier. när 
Bevego skulle göra en satsning på Industri fick 
jag frågan om jag var intresserad att vara en del 
av detta och kunde inte motstå. Jag såg det som 
en utmaning och det är alltid roligt att vara med 
när det händer något nytt.

vad gjorde du innan?
– Sedan 1973 har jag jobbat mot industri. Tidi-

gare var jag anställd på Tibnor i 36 år, de sista 
15 åren som innesäljare på metallsidan.

vad gör du på fritiden?
– Jag gillar att träna, älskar dans. Sedan umgås 

jag med familjen, har tre barnbarn och ett bonus-
barnbarn. Dessutom är jag nybliven golfare. 
Under sommarsemestern tillbringar jag minst 
en vecka på havet, tar gärna en tripp till Spanien 
och i år är också en vecka på Mallis inplanerad. •

Trox Auranor exklusivt på bevego

 filialer som lagerhåller  
 Trox Auranor

region ort
Syd                Malmö
Sydost          Järnforsen, Linköping
Väst              Mölndal
Mellan          Örebro, Eskilstuna
Mälardalen Uppsala 
norr              Sundsvall
Centrallager Dahl Stockholm Kallhäll

Övriga filialer kommer att erbjuda 
produkterna med dagen-efter-leverans.

!

Berit Sievers
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bevego fÖrvÄrvAr rUUkki exPreSS

BLI ekUNd HOS oss!

Trox Auranor exklusivt på bevego

r
uukki Express har haft som affärs-
idé att sälja och distribuera i huvud-
sak byggplåt till proffsmarknaden. 
I deras produktportfölj ingick själv-

klart ruukki Constructions och Plannjas 
sortiment. De hade fyra filialer varav tre i 
Stockholmsområdet, Västberga, rotebro 
och Södertälje, och en i Göteborgsområdet, 
Högsbo. Filialen i Södertälje har slagits ihop 

med Bevego Moraberg och de övriga tre 
filialerna har fortsatt sin verksamhet som 
vanligt men bytt namn till Bevego. Bevego 
har nu totalt 36 filialer.

STÄrkT SAmArbeTe med PLANNJA
Eftersom även Plannja ingår i ruukki Con-
struction så kommer detta avtal att stärka 
samarbetet mellan Plannja och Bevego 

ytterligare. respektive bolag kan nu fort-
sätta att fokusera på sin kärnaffär: Plannja 
med att utveckla och producera kvalitets-
system inom tak och fasad, inklusive ruukkis 
sortiment, och Bevego med att erbjuda sina 
kunder fortsatt god service och hög tillgäng-
lighet av marknadens bredaste sortiment 
genom sitt landstäckande distributionsnät.•

i slutet på maj 2015 övertog bevego verksamheten hos ruukki express i Sverige från SSAb ägda ruukki Construction. 
Avtalet som ingåtts innebär att bevego nu har tre nya filialer och ett stärkt samarbete med Plannja. 

bevego har förvärvat  
ruukki express

 förändringar på sikt

•	 Sortimentet	i	Rotebro	kommer	att	utökas	med	affärsområdena	Ventilation	och	Teknisk	isolering.

•	 Sortimentet	i	Högsbo	kommer	att	utökas	med	Teknisk	isolering.

•	 Västberga	kommer	fortsatt	vara	specialiserade	inom	Byggplåt.

 vad betyder detta för mig som tidigare ruukki express-kund?

•	 Samma	kunniga	kontaktpersoner	som	tidigare,	de	före	detta	Ruukki	Express-filialerna	behåller	sin	personal.

•	 Ett	bredare	och	ännu	mer	intressant	produktsortiment.	

•	 Ökad	leveranssäkerhet	genom	lokal	lagerläggning	och	Bevegos	turbilar.	Dessutom	har	Plannja	tagit	över	logistiken	för	Ruukkis		
 produkter som nu samdistribueras med Plannjas sortiment från Järnforsen. 

•	 Ökad	närhet	till	Bevego	när	ni	utför	arbeten	utanför	ert	vanliga	geografiska	område.

!
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bAdHUSeT i eSkiLSTUNA

god ventilation på  
nya munktellbadet
eskilstuna kommun har gett NCC i uppdrag att bygga en ny badanläggning i staden. badet ska bli en inspirerande vattenvärld 
och erbjuda en 50-meters tävlingsbassäng, bassänger för simundervisning, flera pooler för familjebad och lek men också 
rehab och badbio. Alla dessa aktiviteter kräver god ventilation och den har Hoist energy Luftkontroll Ab installerat. 

b
adhuset byggs i Munktellstaden i 
Eskilstuna, en vacker kulturmiljö med 
utsikt över Eskilstunaån som man 
planerar att utveckla med nya bostä-

der och en ny arena. Fastigheten som började 
byggas januari 2014 kommer att få en hög 
miljöprofil med låg energiförbrukning, solceller 
och sedumtak. I början av 2016 planerar man 
att ha invigningen.
 
mÅNgA AkTiviTeTer oCH HÖg  
TemPerATUr
Hoist Energy Luftkontroll AB har installerat all 
ventilation i den nya anläggningen. De har sedan 
tidigare erfarenhet av stora badhus, vi skrev 
om deras arbete på Kokpunkten i Västerås i 
Bevegonytt nummer 1, 2014. Bengt Söderén, 
projektledare på Hoist Energy Luftkontroll AB, 
berättar att badhus idag ofta är komplexa projekt. 

– Förr var det bara en simhall och i den höll 
temperaturen 20–21 grader. nu bygger man 
flera olika typer av bassänger, relaxavdelningar, 
gym och andra aktiviteter i samma fastighet. 
Dessutom har temperaturen ökat till ca 28–29 

grader. Det gör att det krävs mycket bättre luft 
för att upprätthålla en god inomhusmiljö, säger 
han. Varje utrymme kräver dessutom en egen 
ventilationslösning som anpassas efter loka-
lens utformning och dess aktiviteter. 

SPeCiALTiLLverkAT frÅN kUNgÄLv
– Eftersom luften är mer aggressiv i dessa 

fuktiga miljöer krävs extra hållbart material, 
säger Bengt. I badhallarna har de installerat 
ventilationskanaler av Aluzink med korrosions-
klass C4. Övriga utrymmen fick kanaler i 
varmgalvaniserat stål med korrosionsklass C3. 
Kanalerna som använts var både cirkulära från 
Hallströms och rektangulära som specialtill-
verkats på Bevego Kungälv. 

– Det var första gången vi köpte rektangulära 
kanaler via Bevego. De fungerade väldigt bra 
och var lätta att arbeta med, så det gör vi 
gärna igen, säger Bengt. 

brA PÅ ATT SkAPA reLATioNer
Mikael Sundström, säljare på Bevego Örebro, är 
den som haft löpande kontakt med Hoist Energy 

Luftkontroll AB, tagit hand om alla beställningar 
i projektet och sett till att avropslistorna följts.
Han berättar att badhuset varit ett projekt lite 
utöver det vanliga, det märktes inte minst på 
mängden kanaler i Aluzink. 

– Det är också extra kul att vi fått leverera så 
mycket rektangulärt från Kungälv, säger Mikael.

Bengt har varit kund hos och samarbetat 
med Bevego sedan företaget startade 1994. 
Under alla dessa år har han aldrig haft några 
problem med sin leverantör. 

– Bevego skapar bra relationer genom att ge 
bra service. Det gör att man stannar som kund. 
De är också bra på att samarbeta när det gäl-
ler att gemensamt ta fram till speciallösningar, 
säger han. •    

Vill du läsa den gamla artikeln om  
Hoist Energy Luftkontroll AB och 

arbetet på Kokpunkten hittar du Bevego-
nytt nummer 1, 2014 i digitalt format  
på bevego.se  

  

På eskilstuna.se kan man följa byggets utveckling och se en film  på hur det kommer att se ut. Här är en förkortad direkt- 
länk till projektet  
goo.gl/0NCH86 

!



SemCoNHUSeT

bevego.seBLI ekUNd HOS oss!

D
en 19 februari 2015 invigdes det 
9000 m2 kontoret, närmare 700 per-
soner har nu sin arbetsplats här. Huset 
är ritat av Semrén & Månsson, uppfört 

av BrA bygg AB, ägs av Eklandia Fastighets AB 
och är miljöcertifierat enligt GreenBuilding.  

omfATTANde PLÅTArbeTeN
I huset har man använt sig av material som 
sten, glas och trä men det fanns också plats 
för flera inslag och detaljer av plåt. Uppdraget 
att utföra allt plåtarbete gick till Göteborgs 
Förenade Plåtslageri AB, ett företag med rötter 
så långt tillbaka som 1873. Företaget har idag 
30 anställda varav 27 är plåtslagare. De nuva-
rande ägarna heter Lars Olofsson och ronny 
Jensson och de tog över för tio år sedan. 

Deras arbete på Semcons hus startade hös-
ten 2014 och var klart i december samma år. 
En stor del av materialet de använde levere-
rades av Bevego. 

– På entrévåningens exteriör har vi tillverkat 
och monterat dekorprofiler, väggtäckning över 
fönster och stuprör i koppar, en förpatinerad 
nordic Brown. Vi har också klätt entrén med 
valsblank zinkplåt från elZink och gjort vissa 

detaljer i mässing på insidan, säger ronny 
Jensson. Han berättar att eftersom det var 
många uppgifter som skulle utföras var man 
i snitt fyra plåtslagare på plats varje dag. Mot 
slutet intensifierades insatsen och då arbe-
tade hela tio personer från Göteborgs Förenade 
Plåtslageri AB på platsen. 

PLÅT med UTTryCk
ronny märker att det blir allt vanligare med 
mer exklusiva material till specialprojekt. 

– Det är kul att arkitekterna väljer plåt som 
har ett uttryck i sig. Sådana projekt är också 
en rolig utmaning för oss att arbeta med, säger 
han. Under arbetet på Semcons hus var några 
delar ritade på så unika sätt att det inte fanns 
några färdiga produkter att tillgå. 

– Ett sådant uppdrag kräver mer från oss 
och vi får vara kreativa för att hitta lösningar 
på plats, säger han. 

Han berättar att företagets långa relation till 
Bevego alltid har fungerat bra och att den 
fungerar extra bra när det kommer till beställ-
ningar utöver det vanliga. 

– De har varit väldigt behjälpliga i att ta fram 
de specialmaterial vi behövt, avslutar ronny.  •  

Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation 
som länge varit en stark aktör i göteborg. Sedan 1985 har de haft sitt huvudkontor 
i staden. i juni 2013 startade bygget av en helt ny fastighet med nordiskt formspråk 
som kunde rymma företagets huvudkontor. Läget var så klart den expansiva miljön 
i Lindholmen Science Park. 

Semcon har  
nytt huvudkontor  
i göteborg



Avs: Bevego, Box 168, 441 24 Alingsås

b Porto betalt

410939400

VI LEVERERAR  
ÖVER FÖRVÄNTAN

Bli eKund
Planera dina inköp som det passar dig bäst.  
Som eKund har du nämligen en rad fördelar.

Våra styrkor


