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 V  
ad är det egentligen våra kunder efter-

frågar? Hur ser deras behov ut och hur 

ska vi göra för att bäst kunna tillgodo-

se dessa?

Detta är frågor som alla företag 

som vill utvecklas måste ställa sig. Var-

enda dag. 

På BE Group har vi formulerat ett antal värde-

ord som ska genomsyra verksamheten, vi ska vara 

dynamiska, transparenta och hållbara.

Så vad betyder då detta?

Ja, i grunden handlar det om just de frågor som 

ställdes i inledningen. Att lägga örat mot marken, lyssna, vara innovativa, nyfik-

na och öppna för förändring. Men det handlar också om att arbeta långsiktigt, 

både i det dagliga arbetet och strategiskt. Långsiktighet bygger vi genom att 

vara lyhörda, men också genom att ibland våga gå mot strömmen. Att lita på 

våra värderingar och att det erbjudande vi har håller.

En som valt att gå sin egen väg är entreprenören och yxmakaren Julia Kalt-

hoff. Uppväxt i skånska Brösarp blev Julia tidigt fascinerad av stål och smide 

– och då framför allt yxor. Efter flera år som anställd på olika järnbruk driver 

hon sedan i höstas det egna företaget Kalthoff Axes. Här har hon full kontroll 

över kvaliteten. Varje yxa är unik, konstaterar hon i intervjun på sidorna 4–5. Ett 

hantverk av högsta kvalitet. 

En annan som vet vad hög kvalitet och ett gott 

hantverk betyder är André Nilsson, projektledare 

på familjeföretaget Hjalmarssons. I höstas berätta-

de vi att de fått i uppdrag att göra allt byggstål till 

Region Skånes nya supermoderna tågdepå utanför 

Hässleholm. Nu har montagearbetet kommit drygt 

halvvägs. När Nya Dimensioner var på återbesök 

i Kärråkra för en tid sedan kunde projektledare 

Nilsson inte nog understryka vikten av skickliga 

montörer. ”Vi kan planera hur mycket vi vill, om vi inte har bra montörer är den 

planeringen inte värd ett dugg”, sa han. Ett gott hantverk. 

Vikten av hög kvalitet går som en röd tråd genom det här numret. Läs om kva-

litetssäkrad armering, om den ökade efterfrågan på Magnelis® – den enda av 

marknadens produkter med magnesiumbeläggning som klarar de höga kraven 

för C5-klassning, och om Malmöföretaget Svarvmekano som varje dag måste 

leverera produkter av absolut yttersta kvalitet till sina extremt krävande kunder. 

Slutligen, i analysen på sidan 22–23, ser BE Groups Max Fjaestad många 

tecken på en fortsatt stark efterfrågan på stålprodukter under 2019. Men det 

saknas sannerligen inte globala skeenden som snabbt kan påverka marknads-

utvecklingen både upp och ner. 

Det är grisens år enligt den kinesiska almanackan, och grisen står för beva-

rande. Ett tecken i tiden? Vi håller tummarna för det!

Trevlig läsning!

MAGNUS OLOFSSON
AFFÄRSOMR ÅDESCHEF, D ISTR IBUT ION BE GROUP

MED ÖRAT MOT MARKEN!

” Ja, i grunden handlar det 
om just de frågor som ställ-
des i inledningen. Att lägga 
örat mot marken, lyssna, 
vara innovativa, nyfikna 

 och öppna för förändring.”

 BE GROUP 
I KORTHET  

 BE Group Sverige AB ingår i koncernen  

BE Group, ett ledande handels- och servi-

ceföretag inom stål, rostfritt och aluminium 

med verksamhet i de europeiska länderna i 

Östersjöregionen. 

 Som företag fristående från producenter 

erbjuder BE Group värdeskapande leveran-

ser och vidareförädling av stål, rostfritt stål 

och aluminium. Kunderna återfinns främst 

inom bygg- och verkstadsindustrin.

 Med sälj kontor samt lager- och produktions-

anläggningar strategiskt placerade i Sverige 

har BE Group en helhetslösning för att leve-

rera produkter och tjänster. Ambitionen är att 

spara tid, kostnader och kapital för kunderna 

och därigenom öka deras konkurrenskraft.

 BE Group har ett brett sortiment av han-

delsstål, rör, specialstål, armering, rostfritt 

stål och aluminium. 

 Förutom ett sortiment av tusentals olika pro-

dukter från världens ledande producenter 

kan BE Group erbjuda skräddar sydda pro-

dukter och produktionsservice för att tillgo-

dose kundernas specifika krav, hjälpa dem 

att hålla processtider  så korta som möjligt 

och optimera sina produktionskostnader.

 Exempel på produktionsservice:

• Kapning och sågning av stål, rostfritt och 

aluminium

•  Blästring och målning

•  Kapning, borrning, gradning och gängning 

(integrerad produktionslinje)

•  Gasskärning

•  Klippning och spaltning

•  Inläggnings färdig  armering (ILF).
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NOTERAT
Det är två saker som avgör kvaliteten på en 

yxa, konstaterar Julia Kalthoff, entreprenör, 

smed och yxmakare med rötterna i skånska 

Brösarp.

• Designen. Allt som har med funktio-

nen och känslan att göra: vikten, balan-

sen, vinkeln på bladet och skärpan.

•  Metallurgin. Det vill säga blandning-

en på stålet och härdningen. 

Det är mindre än ett halvår sedan Julia 

Kalthoff slog upp portarna till det egna 

företaget Kalthoff Axes. Trots det är order-

böckerna redan så fulltecknade att hon har 

svårt att hinna med. Över 200 beställning-

ar sedan slutet av oktober, berättar hon. 

Julia Kalthoffs intresse för smide startade 

redan i tonåren. Att med handkraft kunna 

forma det hårda stålet fascinerade henne. 

Hon fick sommarjobb på Gränsfors bruk, en 

yxfabrik i norra Hälsingland, och arbetade 

sedan flera år för en annan yxtillverkare, 

både som platschef och vd, innan hon 

bestämde sig för att börja plugga.

Det blev några år med ekonomi, filosofi 

och juridik på universitet. Men så en dag kom 

suget efter att få jobba med stålet och krop-

pen tillbaka. 

– Jag satt på balkongen när känslan kom 

över mig: jag var inte klar med yxorna! Men 

jag ville göra allt på mitt eget sätt, jobba 

kompromisslöst med produktutveckling och 

tester, berättar Julia Kalthoff.

Det finns många olika slags yxor. Julia 

Kalthoff fastnade för täljyxor. Dels för att hon 

gillar att tälja själv, dels för att det är den svå-

raste av alla yxor att tillverka. 

Alla yxor är unika, säger hon. Speciellt 

täljyxan. Den har en väldigt intim känsla.

– En yxa ska hålla i flera generationer. 

Den ska behålla sin skärpa och dessutom 

vara lätt att slipa om. Det ställer extremt höga 

krav både på stålet och härdningen. 

Stålet i all ära, med åren har Julia Kalthoff 

blivit allt mer fascinerad av trä. I sin verkstad 

använder hon sin yxa till att tälja bland annat 

skedar, skålar och såklart: skaften till de 

egna yxorna. Grunden till yxskaften görs i en 

fabrik, berättar hon, men för att få den rätta 

finishen täljer hon dem sedan själv.

– Det finns något väldigt rogivande med 

det. Jag njuter verkligen, säger Julia Kalthoff.

JULIA KALTHOFF

VAD Kalthoff Axes, exklusiva handgjorda yxor.

VEM Julia Kalthoff, smed och yxmakare som startade 

egen yxtillverkning i höstas.

HUR Yxbladen tillverkas av ett specialstål, anpassat unikt 

för att klara de höga kraven på skärpa och slipbarhet.

LÄS MER kalthoffaxes.se

JULIA 
KALTHOFFS 
KÄNSLA 
FÖR STÅL
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Bild framtagen av PP Arkitekter (utformning är baserad på tidi-
gare förslagshandlingar framtagna av Norconsult), Kungsbacka 
sportcenter, vy mot badhusets foajé med entrétrappa och relax-
terrass. Den skissade vyn redovisar tänkt inriktning på färgsätt-
ning och byggnadens volym.

KUNGSBACKA BADHUS

VY MOT ENTRÉ 2018-02-02

Det fortsätter att gå bra för BE Group. Under fjär-

de kvartalet 2018 ökade nettoomsättningen med 

fem procent. Främst tack vare en tonnagetillväxt 

för verksamheterna i Sverige och Polen. 

Sett till hela fjolåret ökade koncernen sin försälj-

ning med tio procent, och den positiva trenden ser 

ut att hålla i sig. Efterfrågan på företagets huvud-

marknader är fortsatt god, samtidigt som stålpri-

serna ser ut att hålla sig i nivå med föregående 

kvartal. Fortsatt kostnadskontroll och arbete med 

förbättringsåtgärder förväntas stärka koncernens 

lönsamhet ytterligare de kommande kvartalen. 

– FORTSATT UPPÅT FÖR BE

BE Group ska bli ännu vassare på legerade och mikrolegerade konstruktionsstål. Som ett led i den 

satsningen deltog företagets specialstålsgrupp nyligen i en utbildning hos leverantören Ovako i Smed-

jebacken. Teoretiska studier varvades med diskussioner och verksbesök. 

Med på utbildningen fanns representanter från alla BE Groups regionkontor, inklusive inköp och 

teknisk försäljning. 

– På så sätt säkerställer vi att all kompetens finns samlad i gruppen, och att kunskap om specialstål 

sprids till samtliga säljkontor, säger Mattias Skoog, BE:s produktchef specialstål.

FOKUS PÅ 
SPECIALSTÅL

Fem ton tung och nästan 17 meter lång. 

När Kungsbacka ska få ett nytt badhus har 

BE Group fått i uppdrag att leverera en 

HEM-balk i storformat.

– Det är en gigantisk balk, både på 

bredden och längden. För egen del har jag 

aldrig varit med om att leverera en så stor 

balk tidigare, säger Morgan Johansson, 

kundansvarig på BE Group i Göteborg.

Mer exakt är HEM-balken 620 mm hög, 

16 750 mm lång och väger 4 980 kilo. 

Längden gjorde att balken fick skickas med 

egen specialtransport direkt från verket i 

Gladbeck, Tyskland, till halländska Kungs-

backa – en resa på närmare 100 mil. 

Det nya familjebadet i Kungsbacka 

började byggas i april förra året och 

beräknas vara helt klart våren 2020. 

Utöver 50-meters bassäng, två undervis-

ningsbassänger och vattenrutschkana, 

kommer det även att innehålla gym, kafé 

och relaxavdelning.

Den stora HEM-balken från BE levere-

rades blästrad och målad från Tyskland, 

och kommer att stötta taket i badhusets gym-

del. Den lyftes på plats med hjälp av lyftkran. I 

ena änden vilar den på en stående VKR-balk, 

200x200, och i den andra på ett fundament av 

armerad betong.

Beställare av balken är smeden Frank Fahler 

AB, som varit kund hos BE i många år. 

GLADBECK OCH LENNART 
”LIE” LARSSON
Gladbeck är en stad med drygt 75 000 invå-

nare som ligger i Ruhrområdet, ett av de mest 

tätbefolkade områdena i västra Tyskland. Enligt 

den digitala resesajten Tripadvisor hör Veltins 

Arena i angränsande Gelsenkirchen, där Bun-

desligalaget Shalke 04 spelar sina hemmamat-

cher, till områdets sevärdheter. Under några år 

i slutet på 1970-talet var svenske Lennart ”Lie” 

Larsson, född 1953, proffs i Schalke 04. Lie 

Larsson, som inledde sin fotbollskarriär i IFK 

Malmö, spelade 26 landskamper för det svens-

ka landslaget, deltog i VM i Argentina 1978 och 

gjorde över etthundra matcher i Allsvenskan för 

Halmstad BK.

FEM TON TUNG OCH 
NÄSTAN 17 METER LÅNG. 

NY CHEF 
FÖR  
PRODUKT 
OCH INKÖP

Rosmarie Lundström 

är sedan mitten av 

januari ny chef för 

produkt och inköp på 

BE Group i Sverige. 

De senaste 18 åren 

har hon arbetat med 

logistik- och försörj-

ningskedjan inom 

medicinteknik och 

läkemedelsbrans-

chen. Områden där 

kvalitet är av stor vikt, 

konstaterar hon. 

– Det är erfaren-

heter som jag tar med 

mig in i min nya roll. 

På BE Group kom-

mer Rosmarie Lund-

ström bland annat att 

ansvara för företagets 

produktchefer och de 

operativa inköpen. 

Hon hoppas kunna 

bidra till förbättrade 

processer, från inköp 

till leveranser, för att 

säkerställa att kun-

derna får de produk-

ter de behöver i rätt 

tid. I samarbete med 

sina nya kollegor vill 

hon hjälpa företaget 

att växa.

– Det känns kul. 

BE Group är ett före-

tag med stort kund-

fokus och en öppen 

och inkluderande 

företagskultur.

REKORDBALK 
FRÅN BE 
LYFTER NYTT 
BADHUS

KUNGSBACKA BADHUS

VAD BE levererar stor HEM-balk till nya badhuset i 

Kungsbacka, som beräknas vara klart våren 2020.

VEM För invånarna kommer det nya badhuset och 

parken utanför skapa möjligheter till träning och motion 

men också möjlighet att ta det lugnt, ha det gott och 

slappna av.

HUR Nya badhuset blir ett familjebad och en tränings-

anläggning för besökare och simklubb.

LÄS MER kungsbacka.se

VAD? Utveckling för BE Groups 

experter inom specialstål.

VARFÖR? Ska bidra till ökad 

kompetens och spridning av 

kunskaper.

NYTT 
ID06-
KORT 
FÖR 
ÖKAD 
SÄKER-
HET
Sedan oktober 2018 

finns ett nytt ID06-

kort som ersätter 

det gamla. Det nya 

kortet har en högre 

säkerhetsnivå. Syftet 

är att minimera svart 

arbetskraft och se till 

att endast behöriga 

personer vistas på 

byggarbetsplatsen. 

För att få ett nytt 

ID06-kort behöver 

både beställare 

och kortinnehavare 

registrera sig i ID06 

systemet och identi-

fiera sig med svenskt 

BankID. Från den 

20 juni 2019 kan de 

gamla ID06-korten 

inte längre användas. 

Detta gäller oav-

sett om den tryckta 

giltighetstiden på 

kortet visar ett senare 

datum.
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 T idigt i höstas berättade vi om grund-
läggningsföretaget Linotol, som med 
armering från BE Group gör alla 
grunder till Region Skånes nya tåg-
servicedepå utanför Hässleholm. Vi 
berättade också om familjeföretaget 

Hjalmarssons i Sölvesborg, som fått förtroendet 
av huvud entreprenören NCC att göra byggsmi-
det till samtliga byggnader.

Vi besökte Hjalmarssons i slutet av juni förra 
året. Då hade produktionen av smidet just dra-
git igång i verkstan i Sölvesborg. Ett av de störs-
ta projekten i företagets historia, dessutom med 
ett extremt tidspressat schema. Tillverkningen 
pågick hela sommaren, och direkt efter semes-
tern f lyttade André Nilsson och montageledaren 
Jesper Eriksson ut till byggarbetsplatsen för att 
förbereda inför monteringsstarten. Här kommer 
de att ha sina arbetsplatser tills arbetet är avslutat 
under sommaren 2019.

– Att vi har både en montageledare och en 
projektledare på plats ute på bygget är ovanligt, 
men det krävs med tanke på projektets storlek och 
det pressade schemat, berättar André Nilsson. 

Montagearbetet startade andra veckan i 
augusti. Därefter har allt gått i en rasande fart. 
Totalt handlar det om drygt 650 ton stål som ska 
komma på plats. Pelare, takbalkar och fackverk, 
men också invändiga arbeten med allt från häng-
ande plattformar och taksmide till spårgravspe-
lare, stoppbockar och trapphus.

När Nya Dimensioner kommer på besök pågår 
monteringsarbetet i verkstaden, eller ”byggnad 
01”, den största av samtliga byggnader på områ-
det. När den är klar kommer den att rymma fem 
separata servicehallar och ha tio spår där tågen 
kan rulla in. 

– Jag skulle säga att vi har kommit ungefär 
halvvägs in i vår del av projektet, berättar André 
Nilsson och håller upp dörren till verkstaden, 
som ligger vägg i vägg med kontorsdelen.

FIXK APADE BALK AR
Det första som slår besökaren är rymden i bygg-
naden. Den enorma takhöjden och de väldiga 
ytorna får servicehallarna att kännas ödsliga trots 
att monteringsarbetet pågår för fullt.

Just nu arbetar ett 10-tal personer från Hjal-
marssons med monteringen, förklarar André 
Nilsson vidare. Utöver stålfackverken till prefab-
stommarna i betong har det under hösten handlat 
om montage av smide i kontorsdelen, bland annat 
takbalkar och pelare, samt de sammanlagt 122 
fackverken i taket. 

Det mesta av smidet har tillverkats i Hjal-
marssons verkstad i Sölvesborg. För att underlätta 

När Nya Dimensioner besökte 

tågdepån i Kärråkra i mitten av 

maj förra året var allt platt. Ett 

halvår senare är det svårt att 

känna igen sig. Där det tidigare 

enbart fanns schaktade ytor och 

bärlager reser sig nu höga skal i 

stål och betong.

– Jo, det har hänt en del de 

senaste månaderna konstaterar 

André Nilsson, projektledare på 

Hjalmarssons med ett skratt.

FRAMÅT I KÄRRÅKRA

Peter Sverin, BE Group, och André 
Nilsson, Hjalmarssons, under 
fackverken i verkstadens tak. 
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och betong, men så småningom ska ju även instal-
latörer av olika slag samsas här.  

PÅLITLIG LEVER ANTÖR
Projekt av den här storleken, med så många olika 
aktörer inblandade, kräver en omfattande planering 
och god framförhållning. Att ha stöd av en kunnig 
och pålitlig leverantör – som inte bara ser till att 
stålet levereras i rätt tid, utan även kan fungera som 
bollplank och pådrivare – är en ovärderlig tillgång.

En av Peter Sverins viktiga roller är att hålla 
koll på processen och se till att beställningarna 
görs i rätt tid. 

Men, konstaterar André Nilsson vidare, god 
planering och pålitliga leverantörer i all ära – det 
som verkligen betyder något vid projekt av den här 
digniteten är att montörerna på golvet – de som ska 
utföra det praktiska arbetet – går att lita på.

– Vi kan planera hur mycket som helst, om vi 
inte har duktiga killar ute på golvet så betyder det 
ingenting.

En av dessa duktiga montörer från Hjalmars-
sons är Filiph Andersson. Han har varit på plats 
i Kärråkra sedan mitten av augusti. Just nu håller 
han till i servicehall två, där det bland annat mon-
teras räcken, lättdurk och grindar till de hängan-
de arbetsplattformarna. 

– Efter nyår börjar arbetet med spårgravarna, 
och när hall två är klar fortsätter arbetet i hall tre, 
konstaterar han. 

processen har en hel del av stålet bearbetats av BE 
Group innan leverans, det gäller bland annat de 
fixkapade takbalkarna (IPE 500) i kontorsdelen. 

– Materialet till takbalkarna levererades 
redan i maj förra året, totalt handlade det om när-
mare 30 ton stål bara till dem, konstaterar Peter 
Sverin, kundansvarig på BE Group. 

För att hinna med har Hjalmarssons i vissa fall 
även tvingats ta hjälp av underleverantörer. Det 
gäller exempelvis produktionen av fackverken 
till verkstadstaket. All montering sköts dock av 
Hjalmarssons montörer. 

PLANERINGEN VIKTIG
Tågdepån i Kärråkra kommer när den är klar att 
bli en av Europas modernaste servicedepåer med 
kapacitet att utföra service, reparationer, sane-
ring och städning på samtliga 111 Öresundståg. 
Beställare är Region Skåne. Huvudentreprenör 
är NCC. Enligt André Nilsson är det tydligt att 
byggjätten har stor vana att leda omfattande pro-
jekt av den här typen. 

Varje måndag hålls ett planerings- och 
avstämningsmöte där alla aktörer deltar. Hittills 
har arbetet f lutit på bra, inte minst för Hjalmars-
sons del. Vi ligger nog till och med lite före sche-
mat, konstaterar André Nilsson. 

– Planeringen är jätteviktig, och kommer att 
bli ännu viktigare i takt med att f ler yrkesgrupper 
ska samsas här. Hittills har det handlat om stål 

” Vi kan plane-
ra hur mycket 
som helst, om 
vi inte har 
duktiga killar 
ute på golvet 
så betyder det 
ingenting.”

Mathias Lundell (tv) och Anders Fäldt 
från Tyréns håller med om att arbetet 
flyter på bra. Tågdepån beräknas vara 
helt klar i januari 2020.

Mothållskonsoler som används 
vid gjutning. Tillverkade av 
Hjalmarssons av stål från BE.
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danska Själland, skett i Danmark. I framtiden 
kommer underhållet att skötas i Kärråkra, något 
som inte bara kommer att förenkla underhållsar-
betet, utan också minimera oönskade störningar 
i tågtrafiken.

– Tåg är precis som bilar, de måste genomgå 
service med jämna intervall. Här kommer att vara 
aktivitet dygnet runt; underhållsarbete, tvätt och 
städning av i första hand Öresundstågen men 
även andra tåg som X2000, berättar Anders Fäldt 
och Mathias Lundell.

De håller med André Nilsson om att bygget 
hittills f lutit på väldigt bra.

– Kom ihåg att det för bara några månader 
sedan var plan mark här, säger de och blickar ut 
över området. ■

FÄRRE STOPP I TÅGTR AFIKEN

Tågdepån i Kärråkra byggs för att effek-

tivisera servicen av Öresundstågen. Med 

sin ultramoderna teknik, sin solfjäderfor-

made bangård, sina tio spår och de 35 

uppställningsplatserna kommer depån att 

bli den största och mest effektiva i Sverige 

– förmodligen i hela Europa. Totalt kommer 

depån att kunna serva 111 tåg. 

Tidigare har service och underhåll gjorts 

i Danmark, vilket periodvis skapat problem 

när alltför många tågsätt tagits ur trafik. Från 

beställaren Region Skånes sida hoppas man 

framöver kunna undvika akut tågbrist.

Vinnare är alla tågresenärer och pendla-

re i Öresundsregionen. Men även från Häss-

leholms kommuns sida ser man många för-

delar med det prestigefulla bygget, som man 

hoppas ska locka nya boende och leda till 

många nya arbets- och utbildningstillfällen.

En utmaning så här långt i projektet har varit 
mötet mellan stål och betong, berättar André 
Nilsson

– Vi har helt olika toleranser. För stålet ligger 
den på +/- 5 millimeter, medan den för betongen 
är betydligt större, runt 10–15 millimeter. Det ger 
oss en del extra arbete, eftersom vi tvingas göra jus-
teringar av det färdigproducerade stålet på plats.

Under våren 2019 intensifieras arbetet, ytter-
ligare ett par montörer ansluter i Kärråkra sam-
tidigt som produktionen i verkstaden fortsätter. 
Fem byggnader ska resas. Totalt handlar det om 
närmare 650 ton stål, levererat av BE Group, som 
ska tillverkas och monteras.

– Som det ser ut nu kommer vi att vara helt 
klara i augusti 2019, säger André Nilsson.

TÅG MÅSTE OCKSÅ SERVAS
I gruset utanför verkstaden kommer Anders 
Fäldt och Mathias Lundell, projektledare res-
pektive byggledare på konsultföretaget Tyréns, 
gående. Tyréns blev utvalt för ett av fyra gene-
ralkonsultuppdrag när underhållsdepån skulle 
utvecklas och projekteras. Företagets uppdrag 
omfattar projektering av alla byggnader och 
plattformstak.

Anders Fäldt och Mathias Lundell berättar 
att anläggningen i Kärråkra ska vara helt klar 
och redo att tas i drift i januari 2020. Hittills 
har underhållet av de 111 Öresundstågen, som 
via Öresundsbron förbinder södra Sverige med 

Stål från BE Group stöttar 
fackverken i taket.

Jesper Eriksson, montageledare på Hjalmarssons

” JAG HAR VARIT 
PÅ PLATS PÅ 
BYGGET SEDAN 
I AUGUSTI 
FÖRRA ÅRET.”
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KVALITETSSÄKRAD ARMERING

N
ya Dimensioner reder ut begrep-
pen med Jan Olof Johansson, 
produktansvarig armering på 
certifieringsföretaget Nordcert, 
och BE Groups produktchef 
Mats Kennryd.

– Främst handlar det om säkerhet. När man 
köper armering från en certifierad leverantör så 
vet man att den klarar de kvalitetskrav som ställs. 
Certifieringen blir en garanti för ett beständigt 
och hållbart byggande, säger Jan Olof Johansson.

Certifiering av stålprodukter är ingen ny före-
teelse. Den första märkningen, SBS, etablerades 
redan 1971 av Svensk Byggstålskontroll AB. Trettio 

år senare bildades Nordcert. Svensk Byggstålskon-
troll införlivades i verksamheten och sedan dess 
används SBS-märkningen som Nordcerts certifie-
ringsmärke på stålområdet. 

Samtidigt med SBS införlivades även 
BBC-märket som bolagets certifieringsmärke på 
betong- och ballastområdet. I dag utgör SBS och 
BBC kärnan i Nordcerts verksamhet.

Nordcert har sedan starten gått från att vara 
statens förlängda arm till ett branschorgan som 
ägs av marknadens aktörer. 

En av bolagets viktigaste uppgifter är enligt Jan 
Olof Johansson att lyssna på vad marknaden har 
för krav och förväntningar, och se till att det finns 
regler som fungerar för både 
marknaden och myndigheterna.  

SÄKERHETEN FÖRST
Vad är då syftet med att certi-
fiera armering? I första hand 
handlar det alltså om säkerhet. 
Armeringen har f lera funda-
mentala funktioner i konstruk-
tioner, vilket ställer höga krav 
på materialet. 

– Den ska bära upp de krafter 
som uppstår i en byggnad, men 
också tåla de variationer i belast-
ning som byggnaden utsätts för. 
Även vidhäftningen mot betong-
en är avgörande för att bindning-
en mellan armeringen och betongen ska bli till-
räckligt stark. Alla dessa aspekter granskas vid en 
certifiering, förklarar Jan Olof Johansson.

Ett annat syfte med certifieringen är att göra 
det enklare för alla som handlar med stål – från 
producent till slutkund – eftersom de inte behöver 
redovisa eller kontrollera varenda steg i processen. 

CERTIFIERINGEN SKER PÅ OLIKA NIVÅER:
• Produkter. Certifiering av exempelvis arme-

ring och byggstål innebär att det är stålverket 
som producerar armeringen/byggstålet som 
certifieras. För stålköpare innebär det förenk-
lad mottagningskontroll. Även ståldistributörer 
och företag som bearbetar stålet kan certifie-
ras. För byggherrar och entreprenörer är det en 
trygghet att handla av en certifierad distributör.

•  Personer. Certifiering av arbetsledare och instruk-
törer som leder montering av betongelement och 
stålkonstruktioner. En kompetens som gynnar 
både den enskilde medarbetaren och företaget.

• Processer. Certifieringsorganet styrker att tillver-
karen producerar och kontrollerar sina varor på ett 
sätt som överensstämmer med standardens krav 
och i vissa fall krav i det svenska byggregelverket. I 

Vad är det för vinst med att köpa kvalitetssäkrad armering? Vem tjänar egentligen på det? 

Och vilka är riskerna om man väljer att köpa stål från en icke certifierad leverantör? 

FAKTARUTA

VAD ÄR EN STANDARD?
En standard är en gemensam lösning på ett återkomman-

de problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga 

och transparenta rutiner som alla kan enas kring. Det 

ligger i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missför-

stånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Källa: Swedish Standards Institute (www.sis.se)

NORDCERT AB
Nordcert AB startades 2001 och ägs gemensamt av 

Stiftelsen Betong och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling 

(SBBK) samt Stiftelsen för Byggstålskvalitet. Utöver att 

utfärda certifikat fungerar bolaget som remissinstans 

när nya standarder ska tas fram, nationellt och inter-

nationellt. För tillfället jobbar man bland annat med en 

standard avseende mekanisk skarvning av armering. Ett 

område är rostfri armering. En svensk standard och en 

certifiering baserad på den har tagits fram i samarbete 

med SIS, Swedish Standards Institute.

” Det innebär ett 
väldigt stort 
ansvar eftersom 
köparen då 
på egen hand 
måste försäkra 
sig om att pro-
dukten klarar de 
krav som ställs.”

nyare europeiska produktstandarder ställs krav på 
”certifierad tillverkning och produktionskontroll” 
eller ”FPC” (Factory Production Control).
När det gäller armering som processas på en 

ILF-verkstad måste man kunna visa att materi-
alet uppfyller de krav som ställts enligt given 
standard samt från svenska myndigheter. I stan-
darden som omfattar klippning och bockning 
ställs krav på själva utförandet. Det görs också 
kontinuerliga provtagningar på materialet som 
används för produktionen.

För en SBS-certifierad armeringsverkstad, 
exempelvis BE Group, kontrollerar Nordcert 
att man lever upp till kraven. Ett par gånger per 

år görs stickprovskontroller i 
verkstaden där man följer upp 
leverantörscertifikat och prov-
resultat. 

SPARAR MYCKET PENGAR
Hur går då certif ieringen till? 
Första steget är att företaget 
som vill bli certif ierat kontak-
tar Nordcert. Därefter görs ett 
så kallat förbesök, där förut-
sättningarna för en certif iering 
och de åtgärder som behövs för 
att uppfylla regelkraven gås 
igenom. 

I nästa steg genomförs en 
revision för att försäkra sig om 

att företaget nu har den kompetens och utrust-
ning samt de rutiner och processer som krävs. 
Materialprover skickas till ett ackrediteringsla-
boratorium för kontroll och godkännande.

Målet, enligt Jan Olof Johansson, är att göra 
certifieringsprocessen så enkel och smidig som 
möjligt – utan att för den skull göra avkall på 
myndighetskraven. Internt blir certifikatet ett 
kvitto på att företagets produkter och processer 
lever upp till de lagkrav som finns. Externt inne-
bär certifieringen att företaget blir en attrakti-
vare leverantör.

Så vilka risker tar då den som väljer att köpa 
stål från en icke-certifierad leverantör?

– Det innebär ett väldigt stort ansvar efter-
som köparen då på egen hand måste försäkra 
sig om att produkten klarar de krav som ställs. 
Ska produkten säljas vidare måste man kunna 
garantera att materialet lever upp till de normer 
som gäller. 

– Om företaget istället väljer att handla kvali-
tetssäkrat stål från en certifierad distributör, som 
BE Group, undviker man många problem och 
en hel del extraarbete. I slutändan kan företaget 
spara mycket pengar, säger Mats Kennryd. ■

ENKLARE OCH TRYGGARE MED 
KVALITETSSÄKRAD ARMERING

I framtiden kommer allt 
mer fokus att läggas på 
miljön och klimatpå-
verkan i samband med 
certifiering. Kraven på 
såväl produkter som 
processer blir högre och 
högre, konstaterar Jan 
Olof Johansson. 

SBS-märkt armering från BE Group
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PRODUKTNYTT: ÖKAT INTRESSE FÖR MAGNELIS®

REVOLUTIONERADE MARKNADEN
Magnelis® fick stor uppmärksamhet på den 
svenska marknaden redan i samband med lan-
seringen 2012. Med de fördelar som material-
et uppvisar skulle man utan att sticka ut hakan 
kunna prata om en revolution inom metallbe-
läggning.

Magnelis® är idag klassad för användning 
i den korrosiva miljön C5. Det är den hittills 
enda av marknadens produkter med magnesi-
umbeläggning som klarat SITAC:s höga krav 
för C5-klassning. Den är därmed vida överlägsen 
andra zinkbelagda material. 

Hemligheten bakom Magnelis® framgångar 
ligger i ytbeläggningens kemiska sammansätt-
ning. Utöver zink innehåller Magnelis® även 3,5 
procent aluminium samt tre procent magnesium, 
något som inte bara ger materialet ett extremt 
bra skydd mot rostangrepp i utsatta miljöer, utan 
också bidrar till dess unika självläkande effekt på 
bearbetade kanter och skador. 

TÅL TUFFA MILJÖER
Magnelis® används i många tuffa miljöer, bland 
annat inom jordbruket, livsmedelsindustrin och i 
marina miljöer. På senare år har Magnelis® även 
blivit ett populärt val bland arkitekter och andra 
aktörer på byggmarknaden. Andra områden där 
användningen av Magnelis® ökat är solpaneler 
och belysning samt system för takbeklädnad, vat-
tenavrinning och rörapplikationer. 

För att möta den ökade efterfrågan har till-
verkaren ArcelorMittal, som tillsammans med 
BE Group äger svenska AMBE, de senaste åren 
investerat i ny produktionskapacitet. Idag sker till-
verkningen i Tyskland, Belgien och Spanien. Inom 
kort utökas kapaciteten ytterligare, berättar Staffan 
Ekstrand, vd för ArcelorMittal i Sverige. ■

MAGNELIS®

VAD? Intresset för Magnelis ökar.

VAR? Intresset ökar internationellt. För att möta efter-

frågan utvecklar tillverkaren ArcelorMittal sin produk-

tionskapacitet

 I 
Sverige marknadsförs Magnelis® av bland 
annat BE Group. En del av försäljning-
en går direkt från BE:s lager i Norrköping, 
annat går via det verksägda stålservicecentret 
AMBE (ArcelorMittal BE Group SSC AB). 

Sortimentet breddas hela tiden. Nya stål-
sorter utvecklas samtidigt som användningsområde-
na och de tänkbara applikationerna blir fler och fler. 

Idag finns Magnelis® i många stålsorter, för 
kallformnings- och djupdragningsapplikationer 
samt höghållfast- och låglegerat stål i plåttjock-
lek från 0,45 till 6 millimeter med beläggnings-
skikt från ZM70 till ZM430.

Intresset för Magnelis® fortsätter att öka. 

Sedan lanseringen 2012 har utvecklingen 

gått snabbt framåt. Produktprogrammet har 

breddats och nya användningsområden har 

lett till ökade försäljningsvolymer. 

För att möta den ökade efterfrågan 

investerar tillverkaren ArcelorMittal nu i ny 

produktionskapacitet.

STOR
EFTERFRÅGAN 
PÅ MAGNELIS®

BE Group befinner sig just nu mitt i lanseringen 
av sin nya hemsida. Förutom en smartare och mer 
modern layout, har f lera nya funktioner tillkom-
mit. Fokus har legat på att mobilanpassa sajten 
och göra det enklare för våra kunder, säger BE:s 
marknadschef Jens Karlsson.

– Senast vi gjorde en uppgradering av hemsi-
dan var 2012. Sedan dess har tekniken utvecklats 
enormt mycket, och kraven från våra kunder för-
ändrats både när det gäller tekniska och kommu-
nikativa lösningar. Det här är ett projekt som vi 
driver i hela koncernen. Vi tar det i etapper, först 
ut strax innan jul var Sverige, nu följer Finland 
och sedan Baltikum och Polen. Vi räknar med att 
vara helt klara under första halvåret 2019.

VILKA FÖRBÄTTRINGAR HAR GJORTS?
– För det första har sajten mobilanpassats. Sedan 
har startsidan har fått en helt ny design, med 
snabbmenyer och genvägar, och vi har struktu-
rerat om innehållet så att det ska bli enklare för 
kunderna att snabbt hitta rätt information om 
våra produkter. Ett exempel är restbitarna, som 
nu presenteras tillsammans med standardartik-
larna. Av erfarenhet vet vi att det är många som 
letar efter detta. 

KOMMER KUNDERNA ATT 
KÄNNA IGEN SIG?
– Det tror jag, även om det är ganska stora för-
ändringar och det kanske kan kännas lite ovant 
vid första besöket. Samtidigt finns det en del 
likheter med den tidigare hemsidan, exempelvis 
använder vi samma blå färger. Och sortimentet 
är självklart det samma som innan. Vi försöker 
i den mån det är möjligt att vara enhetliga i vår 
kommunikation. För vår del är det nu som det 
verkliga arbetet börjar, vi måste se till att sajten är 
livskraftig och uppdateras kontinuerligt. ■

NY HEMSIDA GÖR 
DET ENKLARE FÖR 
BE:S KUNDER

Magnelis® passar i tuffa 
utomhusmiljöer.

NYHETER: BE HAR NY HEMSIDA

ArcelorMittal ökar sin 
produktionskapacitet för 
att möta den växande 
efterfrågan
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REPORTAGE: SVARVMEKANO 

 S varvmekano i Malmö startades 
1960 av Kjell Nilsson. Företagets 
historia sträcker sig dock ända till-
baka till början av 1920-talet, då 
Håkanssons kugghjul startade upp 
sin tillverkning. 

I fjol, efter nästan ett helt sekel av kugghjuls-
tillverkning, avvecklades avdelningen. Kompe-
tensen finns dock kvar inom företaget, konstate-
rar Fredrik Gordon.

DET NATURLIGA VALET
Fredrik Gordon, som i grunden är maskiningen-
jör, började på företaget 2005. Efter nästan tio år 
som anställd tog han 2011 över rollen som VD och 
blev samtidigt delägare i företaget. 

De senaste åren har utvecklingen gått fort, inte 
minst tack vare betydande investeringar i kompe-
tens och ny modern utrustning. Företaget har idag 
18 anställda och omsätter drygt 40 miljoner kro-
nor årligen, berättar Fredrik Gordon. 

– Målet är att vi ska vara det naturliga valet 
för kunder som behöver hjälp med maskinbear-
betning, svarvning och fräsning, i avancerade 
material. 

Utan att avslöja några företagshemligheter, 
berättar Fredrik Gordon att företagets kunder 
utgörs av stora globala företag med lokal förank-
ring. De återfinns bland annat inom livsmedels-, 
process- och medicinteknikindustrin.

Med kunden i centrum, och ledord som kvalitet, precision och hög ytfinish, 

åtar sig Svarvmekano i Malmö avancerade uppdrag inom bland annat 

svarvning och fräsning.

De senaste åren har företaget flyttat till nya moderna lokaler och gjort 

omfattande investeringar i teknik och utrustning.

– Vi vill fortsätta växa och hjälpa våra kunder att växa, då går det inte 

att bromsa sig fram, säger VD:n Fredrik Gordon.

För att minska bearbetningen speci-
alvalsas materialet till minsta möjliga 
tolerans. Det spån, och kutsbitar som 
ändå uppstår, mellan 55–65 ton om 
året, sorteras noggrant i olika fraktio-
ner och går tillbaka till återvinning.

SVARVMEKANO HJÄLPER 
KUNDERNA 
ATT VÄXA

Engagerad vd, 
Fredrik Gordon

Svarvmekano har de 
senaste åren investerat i 
bland annat nya maskiner 
och flyttat till nya lokaler.
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REPORTAGE: SVARVMEKANO REPORTAGE: SVARVMEKANO 

Dessutom, konstaterar Fredrik Gordon vida-
re, vill vi vara en bra kund åt våra leverantörer, och 
syftar då bland annat på BE Group. Marie Rylan-
der är kundansvarig på BE, och har haft Svarv-
mekano som kund de senaste tolv åren. Under 
den tiden har hon sett företaget utvecklas från en 
ordinär mekanisk verkstad till ett innovativt och 
modernt företag med spetskompetenser inom en 
rad områden.

GROTTAR GÄRNA NER SIG
Precis som Svarvmekano är BE Groups ambi-
tion att vara mer än bara en ordinär leverantör. 
BE ska vara en samarbetspartner, som med sin 
kompetens och erfarenhet och genom kompe-

tenta och smarta lösningar bidrar till kundens 
utveckling.

– Det kan handla om allt från logistiska lös-
ningar, där vi bland annat lagt upp material på 
lager för Svarvmekanos räkning, till rena mate-
riallösningar, berättar Marie Rylander.

Den övervägande delen av det material som 
BE levererar till Svarvmekano utgörs av rost-
fritt med olika speciallegeringar. Kraven från 
slutkunderna är extremt höga, inte bara när det 
gäller precisionen utan också ytskikten. Fredrik 
Gordon berättar att han för att lära sig och för-
stå så mycket som möjligt gärna grottar ner sig i 
detaljer kring materialens olika egenskaper och 
recept på olika legeringar. Han har vid f lera till-

fällen besökt verket i Italien, och tillsammans 
med deras ingenjörer diskuterat och utvecklat 
stålet så att det ska klara de högt ställda kraven 
på bland annat svetsbarhet, skärbarhet och syra-
fasthet.

Vad är då det viktigaste i valet av leverantör?
– För oss är det allra viktigast att ha en kom-

petent och stabil leverantör med en stabil pris-
sättning. En annan sak som vi värdesätter myck-
et är de täta kontakterna som vi har med BE.

Fredrik Gordon tror på en fortsatt stabil tillväxt 
för företaget. Investeringarna fortsätter. Målet 
är att göra Svarvmekano till ett ännu modernare 
företag, så att man även i framtiden ska kunna hjäl-
pa sina kunder att växa och utvecklas. ■

SVARVMEKANO I MALMÖ

BROMSAR OGÄRNA. 17 miljoner i investeringar på 

två år är väldigt mycket för ett företag med lite drygt 40 

miljoner i omsättning, konstaterar Fredrik Gordon.

HÖG PRECISION, SNÄVA TOLERANSER. 
Svarvmekano har kunder inom bland annat process- och 

livsmedelsindustrin. Kraven på precision är extremt höga. 

Det handlar om toleranser ner till 13 tusendelar av en 

millimeter, vilket motsvarar en tiondel av tjockleken på 

ett hårstrå.

” Kraven 
från slut-
kunderna 
är extremt 
höga, inte 
bara när 
det gäller 
precisionen 
utan också 
ytskikten.”

KR ÄVANDE KUNDER
Gemensamt för företagets kunder är att de ställer 
extremt höga krav på kvalitet, precision, ytfinish 
och leveranssäkerhet. De senaste åren har Fredrik 
Gordon och hans kollegor fokuserat hårt på att bli 
både bättre och effektivare. Sedan 2011 har man 
ökat investeringstakten rejält. Fokus har bland 
annat legat på ökad automatisering, nya system för 
enklare övervakning och säkrare drift, samt ökad 
kompetens inom bland annat programmering och 
ledningsutveckling. 

– Vi har utvecklats till ett modernt företag, 
menar Fredrik Gordon.

Investeringarna har inte varit förgäves. Nya 
kunder tillkommer hela tiden, vilket delvis skulle 
kunna förklaras av att företaget varit en del av de 
senaste årens högkonjunktur, konstaterar Fredrik 
Gordon ödmjukt. 

BIDR AR TILL UT VECKLING
Svarvmekano har som målsättning att vara en 
duktig och pålitlig leverantör. Ambitionen är 
emellertid inte enbart att leverera produkter av 
väldigt hög kvalitet i rätt tid. Nej, man vill dess-
utom vara en god partner åt sina kunder – och 
genom sin unika kompetens bidra till att kunderna 
utvecklas.

Stål från BE Group.
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Skrot 
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feb 2017  N 
är jag skriver dessa rader är det nyår 

enligt den kinesiska almanackan. 

Det är slutet på hundens år och bör-

jan på grisens. Grisen är sist av de 

tolv zodiakdjuren och hans motto 

är: ”Jag bevarar”.  Kanske stämmer 

mottot in på 2019? Experterna tycks ense om att 

industrikonjunkturen passerat zenit, men vi ser 

ändå många tecken på fortsatt stark efterfrågan 

på stålprodukter. 

I sin prognos för 2019 förväntar sig World Steel 

Association fortsatt tillväxt 

av stålbehoven, trots lång-

sammare ekonomisk tillväxt 

generellt. De beräknar till-

växten ”konservativt” till att 

bli 1,4 procent. Störst för-

väntas tillväxten bli i Indien 

och man poängterar att det 

lokalt kommer att krävas 

tillskott av produktionska-

pacitet för att tillfredsställa 

behoven. Detta tillsammans 

med fastslagna handelshin-

der torde minska importflödet till EU. 

I en tillbakablick skriver World Steel också att 

den globala råstålsproduktionen 2018 nådde 

ungefär 1,81 miljarder ton, en ökning med 4,6 

procent jämfört med 2017. Produktionen ökade 

i samtliga regioner utom i EU, som minskade 0,3 

procent. 

Stål- och Metallföreningens kvartalsvisa index 

över stålförsäljningen på den svenska marknaden 

2018, visar en svag nedgång under fjärde kvar-

” I en tillbakablick skriver 
World Steel också att den 
globala råstålsproduktionen 
2018 nådde ungefär 1,81 
miljarder ton, en ökning 
med 4,6 procent jämfört 
med 2017.”

talet  jämfört med samma period 2017. Helåret 

2018 hamnar trots detta över förra årets försälj-

ning, vilket ger den högsta nivån sedan nedgång-

en 2009. Medlemmarna sålde tillsammans 1 363 

kton vilket är 0,9 procent mer än 2017. 

Prisutvecklingen – med euron som bas – efter 

september har i stort varit en spegling av det som 

hände tidigare. Priserna på varmvalsad grovplåt 

har sjunkit ungefär 1,5 procent, vilket motsvarar 

ökningen från sommaren till september. För band-

plåt och rör har priserna sjunkit ca 2,5 procent. 

Långa produkter har en ganska stabil prisutveck-

ling och vi får se vilken effekt den senaste tidens 

skrotprisuppgång för med sig framöver. Sjunkan-

de priser på legeringsmetall och ökad import får 

höstens prisnedgång på rostfritt stål att hålla i. 

Jämfört med september 2018 har det sjunkit med 

cirka åtta procent. Även Aluminium priset har fort-

satt nedåt. Sedan september har priset sjunkit med 

cirka 2,5 procent, orsaken är en sjunkande note-

ring av Aluminium på London Metal Exchange. 

Den tidigare omskrivna US-Trade utredningen 

mot råaluminiumproducenten Rusal kom fram 

till att det inte blir svartlistning. Det kunde utlöst 

ytterligare prisfall på LME, men så blev inte fallet. 

Marknaden hade räknat in beslutet i förväg.

Till sist en tanke av medlidande med alla 

offren för damm-katastrofen i Brasilien. Denna 

fasansfulla olycka har dessutom skapat en oro på 

marknaden beträffande utbudet av järnmalm. I 

skrivande stund är spotpriset i USD för järnmalm 

det högsta sedan 2014. ■

MA X FJAESTAD
PRODUK T & INKÖP  

BE GROUP SVER IGE 

STÅLÅRET 2019:

DET PEKAR PÅ EN 
FORTSATT STABIL 
UTVECKLING

Marknaden för stål och metaller påverkas 

av en rad olika faktorer. Det kan handla 

om politiska beslut, konjunkturen, tillgång 

och efterfrågan samt prisutvecklingen på 

råvaror och insatsmaterial. Till exempel är 

priset på stålskrot en faktor som påverkar 

prisutvecklingen för balk och varmval-

sad stång. På samma sätt har priset på 

nickel en effekt på prisutvecklingen för 

rostfritt. Och precis som för aluminium, 

så styrs priset på nickel och många andra 

metaller huvudsakligen av marknadsno-

teringarna på London Metal Exchange.
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RÅVAROR

Skrot 
(2017–2018, SEK/ton, FOB Rotterdam)

Aluminium

 

(2017–2019, SEK/ton, LME)

2 800
2 400
2 000
1 600
1 200

800
feb 2018 feb 2019

     20 000
     18 000

     16 000
     14 000

       12 000
feb 2017 feb 2019feb 2018

Nickel 
(2017–2018, SEK/ton, LME)

    120 000

    100 000

    80 000

    60 000
feb 2017 feb 2019feb 2018

    140 000

     22 000

feb 2017

Skrot 
(2017–2018, SEK/ton, FOB Rotterdam)

Aluminium

 

(2017–2019, SEK/ton, LME)

2 800
2 400
2 000
1 600
1 200

800
feb 2018 feb 2019

     20 000
     18 000

     16 000
     14 000

       12 000
feb 2017 feb 2019feb 2018

Nickel 
(2017–2018, SEK/ton, LME)

    120 000

    100 000

    80 000

    60 000
feb 2017 feb 2019feb 2018

    140 000

     22 000

feb 2017



I 
nya specialstålshandbo-

ken från BE Group hittar 

du allt du behöver veta 

om specialstål: olika kva-

liteter, toleranser och hållfast-

het, skärbarhetsegenskaper, 

härdbarhet och slitstyrka. Vi 

berättar också om vårt stora 

sortiment av högkvalitativt 

specialstål från ledande spe-

cialstålstillverkare, om de olika stålsorterna och 

deras användningsområden.

Specialstålshandboken ingår i samma efter-

frågade serie som våra övriga handböcker, 

Byggstålshandboken och Armeringshandboken. 

Specialstålshandboken kan beställas kost-

nadsfritt på BE Groups hemsida: begroup.com. 

Den kommer att finnas både som trycksak och 

som pdf.

HANDBOK OM 

SPECIALSTÅL

ALLT OM  
SPECIAL- 
STÅL 
– OCH LITE TILL!

Avsändare:

BE Group Sverige AB, Box 225, 201 22 Malmö


