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Sågning och borrning i betong resulterar inte 
allt för sällan i överraskningar som stoppar 
upp arbetet eller förlänger den beräknade 
arbetstiden. Man stöter på material som tär 
på diamantverktyg och maskiner mer än 
normalt. Operatörer som pressar maskiner 
och verktyg över gränserna utan fingertopp-
skänsla kan resultera i utbrända maskiner 
och i förtid utslitna diamantverktyg. Detta 
tillsammans med leverantörer som inte kan 
hålla måttet och leverera diamantverktyg i 
större volymer kan bli en mardröm för den 

som ansvarar för tidplanen. 

Bron över Västerdalälven vid Torgås i Dalarna fick om-
gående stängas av 2019 då den visade sig vara uttjänt 
och innehöll sprickor som gav kraftigt nedsatt bärighet. 
Trafikverket tvingades akut undersöka om bron över-
huvudtaget kunde hållas öppen eller om den riskera-
de att rasa samman. Det behövdes en mycket snabb 
analys på brons bågar och även betongens kondition 
för att få svar på hur pass illa det var med bron. 

Borrkärnorna visade på stora risker
Peab anlitades som totalentreprenör för uppdraget 
och Rivners Håltagning (Lotuskoncernen) fick i uppgift av 
PEAB att ta ut 10 cm långa borrkärnor så att teknikerna 
på Trafikverket skulle kunna ta ett snabbt beslut. 
Efter analysen beslutades att bron skulle tas ur bruk 
för all framtid och att bygget av en ny omedelbart skul-
le påbörjas. Rivners Håltagning fick även uppdraget att 
med kort varsel riva den uttjänta bron för att totalen-
treprenören snabbt skulle kunna starta upp byggna-
tionen av den nya. Bron är hårt belastad av tung trafik 
och persontrafik och är en viktig länk till bl.a. Sälen och 
Malung. 

Knappt om tid utan marginal
Arbetet med rivningen var mycket tidspressat vilket 
innebar max 10 dagar. Med så snäv tidsram vet alla 

Forts. nästa uppslag



som jobbar med rivning och betonghåltagning att de 
inblandade måste vara mycket kompetenta, maskiner 
måste vara i toppkondition och kvalitén på diamant-
verktygen måste vara av absolut toppklass dessutom 
måste supporten från de inblandade leverantörerna 
fungera till hundra procent.
Rivners ställde krav på att leverantören av diamant-
verktygen hade förstklassiga verktyg och att de 
verkligen kunde garantera leveranser i god tid samt ha 
personal tillgänglig för support under hela arbetstiden. 

En i laget
Vi på Midhage fick den stora äran att leverera dia-
mantverktygen för detta mycket tidspressade arbe-
te under våren 2020. Vår säljare Andreas ”Gusten” 
Gustafsson tog med stor glädje på sig uppdraget och 
avsatte flera dagar för att vara med under arbetet. 
Han följde håltagarnas arbete för att se till att de fick 

ut maximalt av diamantverktygen samtidigt som han 
hela tiden var beredd att sätta sig i bilen och hämta 
kompletterande verktyg. Vi levererade främst våra  
Alfaklingor som visat sig fungera bäst i denna region. 
Eftersom alla våra klingor fungerar lika bra i vägg- som 
i golvsågar kunde vi begränsa oss lite med antalet 
klingor. Handsågarna bestyckades med våra snabb-
skärande, lite tunnare, Alfaklingor som har kortare di-
amantsegment och därmed snabbare att arbeta med. 
Handsågning ville Rivners hålla på en miniminivå då 
det sliter hårt på operatörerna så det var i huvudsak 
väggsågar och golvsågar som användes i arbetet.

Proffshåltagarna levererar
”-Killarna var extremt duktiga på sitt jobb. De utnyttjade 
diamantverktygens prestanda på bästa sätt och körde 
maxkapacitet med en grym fingertoppskänsla. Det är 
härligt att se proffsen arbeta så rätt. 
Någon akut utryckning från min sida behövdes inte 
under jobbet men eftersom jag gillar att se våra redskap 
i arbete stannade jag kvar under flera dagar. Man lär 
sig alltid något nytt av håltagarna och är man lite extra 
lyhörd kan vi ligga steget före i utvecklingen och valet 
av nya produkter. Vi vet att våra leverantörer är världs-
ledande på diamantverktyg men vi vet också att vi i 
Sverige inte alltid kan jämföra våra betongarbeten med 
andra länder eller världsdelar. Sverige har en väldigt va-
riation på betongkvalitéer då vårt land är så pass avlångt 
och man i äldre konstruktioner ofta använde den lokala 
förekomsten av ballast”, säger vår säljare Gusten.

Vackert men riskfyllt
Rivners jobb med bron innebar arbete i en av Sveriges 
vackraste miljöer men arbetsplatsen var samtidigt på 
hög höjd.
”-Visst pirrade det lite i magen ibland när man stod högt 
där uppe och jag måste tillägga att håltagarna verkligen 
var rutinerade och modiga men de höll också hårt på 
säkerheten under hela arbetsgången”, avslutar Gusten.
Rivners arbete avslutades i god tid och alla inblandade 
var mycket nöjda. Byggnationen av den nya bron på-
gick parallellt med rivningen och väntas stå klar under 
hösten 2021. 



C16 OCH C14 - HANDHÅLLNA SÅGAR FÖR BETONG

DM6 BORRMOTOR

AS200 BULTSTATIV

VP140 VAKUUMPUMP

VB400 VAKUUMPLATTA

Smidiga och prisvärda 1-fasmaskiner för de tillfällen du behöver snabba snitt.  
Max klingdimension: C16 Ø414 mm och C14 Ø355 vilket ger sågdjup 150 mm 
(C16) och 125 mm (C14). Sågarna har vattenkylning av klingan, överbelast-
ningsskydd och inbyggd jordfelsbrytare. 

Klarar borr upp till Ø160 mm vid  
stativmontage. För handhållen borrning 
rekommenderas max Ø100 mm borr.

Litet, lätt och mycket smidigt stativ 
för snabb etablering på små jobb. 
Gradborrningsfunktion.
Lämplig för borrdimensioner upp 
till Ø202 mm

Smarta inbyggda funktioner såsom 
varningssignal vid tryckfall, tryckstyrt 
230V-uttag. Max vakuumtryck -0,9 bar.

Dimension 340 x 290 mm. Passar för 
stativborrning upp till 162 mm.

SMIDIGA OCH PRISVÄRDA

DAMMSKIDA FÖR C16 / C14
Marknadens mest effektiva dammskydd 
vid torrkapning. Verktygslös montering.



Bättre tillgänglighet
Efter vår etablering i Solna har vår kundstock ständigt 
ökat. Med det ökar även kraven på snabb service och 
tillgänglighet. Därför har vi inlett ett mycket nära sam-
arbete med Pelles Diamant som ligger i Skärholmen.  
Pelle tillhandahåller våra diamantverktyg, borrstativ, 
maskiner och tillbehör, sätter om borr samt reparerar 
alla tänkbara maskiner.

Lång erfarenhet 
Pelle är redan ett mycket känt namn i branschen för 
sin kunskap och sin höga servicegrad. Hans huvudsak-
liga uppgift om dagarna är maskinservice och omlöd-
ning av kärnborr, fräsar och liknande. Hos Pelle finns 
alltid ett bra reservdelslager för bl.a. Wekamaskiner 
och borrstativ. Diamantsegmenten han använder är 
våra grymma Alfa och Zenesis.

Pelles Diamant täcker 
upp i södra Stockholm

Nå Pelle på tel. 070-569 88 09

eller besök honom på 
Strömsätravägen 18, Skärholmen

Att ta sig från norra Stockholm till södra kan vara 
frustrerande och tidsödande. 
Vi har sedan några år tillbaka vårt servicecenter i 
Solna och för att ge ännu bättre service till kun-
der har vi numera samarbete med Pelles Diamant 
som finns i södra delen av Stockholm.

Skall du till Pelles Diamant ställer du GPS:en 
på Strömsätravägen 18, Skärholmen.



VÅRA FILIALER OCH SERVICEPARTNERS

Malmö
Stillmansgatan 12

Tel: 040-29 33 44

Vår egen filial.
Samma ingång som 

Pumpjouren och Wigrens

Båstad
Hallandsvägen 27

Tel: 0431-710 00

Huvudkontor  
och huvudlager. 

Skärholmen
Pelles Diamant

Strömsätravägen 18

Tel: 070-569 88 09

Vår samarbetspartner
Ingång via lastbryggan 

på husets baksida. 

Göteborg
Marieholmsgatan 10 B

Tel: 031-19 88 80

Vår egen filial.
Lätt att ta sig hit från alla håll.

Solna
S:t Ansgars väg 6

Tel: 08-23 29 00

Vår egen filial.
Bra egen parkering framför 

lokalen.

Vimmerby
Trastgatan 13

Tel: 070-229 76 36

Vår egen filial.
Precis till vänster om  

Gustavssons Maskinuthyrning.

Umeå
Nordsystem

Kontaktvägen 14 

Tel: 090-13 55 99

Vår samarbetspartner

Östersund
CJ Motorteknik 

Åsbacksvägen 6 

Tel: 070-526-82 49

Vår samarbetspartner

HITTA DIN BÄSTA WEKA-DEAL HOS OSS



TEL: 0431 - 710 00 - MIDHAGE.SE

AS200 
BULTSTATIV
För borr upp till  
Ø202 mm.

S170 BULTSTATIV
För borr upp till 
Ø170 mm

M40 STÄMPSTATIV
För borr upp till Ø220 mm

M50 STÄMPSTATIV
För borr upp till Ø350 mm
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M70 STÄMPSTATIV
För borr upp till Ø650 mm

S350 
BULTSTATIV
För borr upp till 
Ø352 mm

S800 
BULTSTATIV
För borr upp till 
Ø800mm

BRETT SORTIMENT AV BORRSTATIV

GRADFÖTTER INGÅR. 
Till våra egna M-stativ finns också ett fler-
tal andra smarta och innovativa tillbehör 

som även passar liknande stativ

S500 
BULTSTATIV
För borr upp till 
Ø500 mm


