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ledare

Ett nytt riktverk och en ny slitt-
linje gör AMBE i Karlstad till 
Nordens mest moderna steel 
service center, konstaterar  
en nöjd Richard Ralsgård,  
VD för AMBE. 

FÖRDELAR MED DET NYA RIKTVERKET:
•  Ger en planare och mer lättbearbetad 

plåt
•  Högre kvalitet anpassad för framtidens 

krav
•  Effektivare produktion
•  Kan erbjuda ett bredare produktprogram

FÖRDELAR MED DEN NYA SLITTLINJEN:
•  Hanterar fler dimensioner och breddar 

därmed produktprogrammet
•  Klarar även höghållfasta stål 
•  Ökad effektivitet och flexibilitet
•  Minimerar produktionsstoppen
•  Förbättrad tillgänglighet och kortare led-

tider

ambe storsatsar

Ett nytt modernt riktverk och en ny slittlinje med hög  
automation och brett dimensionsområde ska göra 
 AMBE (ArcelorMittal BE Group SSC AB) i Karlstad  
till Nordens vassaste steel service center.

ANDERS MARTINSSON

Koncernchef och VD BE Group

– DET HÄR ÄR ETT sätt att möta marknadens 
ökade krav på flexibilitet och kvalitet, 
samtidigt som vi framtidssäkrar vår pro-
duktion, konstaterar AMBEs VD Richard 
Ralsgård.

Det nya riktverket är en uppgradering 
av den befintliga klipplinjen och innebär att 
AMBE framöver kommer att kunna erbju-
da en planare och mer lättbearbetad plåt, 
helt i enlighet med kundernas ökade krav. 

– Idag har många av våra kunder 
väldigt sofistikerade maskiner, de blir 
mer och mer avancerade vilket gör att vi 
måste bli noggrannare i vårt arbete. Det 
vi levererar måste vara av allra högsta 
kvalitet, säger Richard Ralsgård.

Bättre arbetsmiljö
Den nya slittlinjen ersätter de två som 
finns idag, och kommer dessutom att 
bidra till en bättre arbetsmiljö och effek-
tivare produktion. 

De två befintliga slittlinjerna kommer 
att fasas ut när den nya är installerad.

– Nu blir vi först i landet med att 
investera i nya maskiner. I och med det 
blir vi det modernaste steel service centret 
i den här delen av Europa. Det är egentli-
gen bara BE Groups anläggning i Finland 
som är jämförbar.

AMBE har under många år haft en sepa-
rat slittlinje för tunnare plåt och en för tjock-
are. Tillsammans har dessa kunnat hantera 
plåtar från 0,30 till 4,00 millimeter. 

– Det unika med den nya slittlinjen är 
att samma maskin kan hantera alla dimen-

sioner, från 0,28 till 5,00 
millimeter. Dessutom kan 
många av de tidskrävande 
moment som tidigare gjor-
des i maskinen nu göras 
vid sidan om. Det innebär 
att vi ökar den effektiva 
maskintiden och minime-
rar kostsamma produk-
tionsstopp, säger Richard 
Ralsgård.

– Med mer kraftfulla 
maskiner kommer vi att 
kunna hantera höghåll-
fasta stål upp till fem mil-
limeter. Vi ser hur efterfrå-
gan på detta ökar bland 
våra kunder. Det här är en 
investering för framtiden.

Pålitlig leverantör
Den nya slittlinjen är en specialbeställ-
ning från samma maskinproducent – ita-
lienska Stam – som för snart tre decennier 
sedan levererade de två tidigare linjerna. 
Richard Ralsgård berättar att man under 
det gångna året tittat på flera olika alter-
nativ, men att man till slut ändå fastnade 
för italienarna.

– Det är en leverantör som vi har varit 

mycket nöjda med genom 
åren. Vi känner dem väl, 
de ger bra service och är 
dessutom väletablerade 
i Norden, vilket innebär 
en trygghet både för oss 
och för våra kunder, säger 
Richard Ralsgård.

Samtidigt med investe-
ringarna i ett nytt riktverk 
och en ny slittlinje, passar 
AMBE på att uppgradera 
traverser och hasplar. 
Tidigare var maxgränsen 
för coillyft tio ton, i fram-
tiden kommer den att 
vara närmare 17 ton.

– Det innebär inte bara 
att vi kan ta in större rullar i vår produk-
tion, utan också att vi kan leverera större 
rullar ut till kund. Det är en stor fördel, 
inte minst för många av våra större kun-
der, som ju vill ha så stora ringar som 
möjligt.

Det nya riktverket beräknas vara klart 
för start direkt efter sommaren. 

Slittlinjen kommer att installeras och 
provköras under hösten och vintern, och 
beräknas vara i full drift från och med 
februari 2017. ●

”Det unika med den nya slittlinjen är att samma maskin kan 
hantera alla dimensioner, från 0,28 till 5,00 millimeter.”

”TACK FÖR  
FÖRTROENDET  
NI GER OSS”

TIDEN INNAN SEMESTERN är alltid intensiv. 
Dagarna är fyllda med uppgifter som ska 
hinnas med innan det slutligen är dags för 
det vi alla behöver, lite välförtjänt ledighet. 
Tid för att ladda batterierna, umgås med 
familj och vänner, njuta av Sommarsverige 
och kanske läsa den där boken som man inte 
haft tid till under våren.

Våren 2016 präglades ur ett stålperspek-
tiv av att de senaste årens nedåtgående pris-
trend vände uppåt. Man kan ha olika upp-
fattningar om detta, men min åsikt är att för 
låga priser inte gagnar någon på sikt. När 
stålverken går med förlust minskar inves-
teringsviljan och vi riskerar på sikt att den 
europeiska stålproduktionen tappar i kon-
kurrenskraft. Detta är något som ingen tjä-
nar på. Vår basindustri håller många andra 
branscher igång och att vi har en industri i 
verklig framkant, som kan och vill investe-
ra, är så klart mycket viktigt för Sveriges och 
Europas fortsatta tillväxt.

Just investeringar är något som vi också 
jobbar med på BE Group. Många besvärliga 
år för branschen sätter sina spår och utma-
ningen för oss som bolag är att kunna gasa 
och bromsa samtidigt. Effektiviseringar och 
återhållsamhet med kostnader ska samord-
nas med affärsutveckling och investeringar 
i personal, maskiner och logistik. Allt för 
att bli en bättre och mer effektiv partner till 
våra kunder, och enda sättet att bli ett lång-
siktigt framgångsrikt företag. 

I förra numret av Nya Dimensioner 
presenterade vi satsningar inom vår 
distribution. I detta nummer väljer vi 
att lyfta fram den stora satsning som vi 
gör inom AMBE, vårt hälftenägda Steel 
Service Center för tunn- och bandplåt 
i Karlstad. Läs mer på sidan 3 om de 
investeringar som vi gör i Karlstadan-
läggningen för att kunna erbjuda ett 
utökat produktprogram samt förbätt-
rad kvalitet och leveranssäkerhet till 
våra kunder.

I mitten av juli presenterade vi också 
vår resultatrapport för årets andra 
kvartal. Ett bra resultat och ytterligare 
ett kvartal med starkt kassaflöde ger 
oss både en stärkt balansräkning och 
framtidstro. Detta är mycket viktiga 
fundament för att kunna fortsätta för-
ändringsarbetet inom koncernen, med 
målet att bygga ett ännu starkare BE 
Group. Med en ny struktur och tydligt 
fokus jobbar vi vidare med att förbättra 
vår service till er som kunder. Detta är, 
som jag tidigare konstaterat, den enda 
vägen för oss att själva bli långsiktigt 
framgångsrika. 

Tack för förtroendet ni ger oss varje 
dag!

På återseende,
Anders Martinsson

BE Group Sverige AB ingår i 
koncernen BE Group, ett ledande 
handels- och serviceföretag inom stål, 
rostfritt och aluminium med verksam-
het i norra, centrala- och öst ra Europa. 

Som företag fristående från producen-
ter erbjuder BE Group värdeskapande 
leveranser och 
vidareförädling 
av stål, rost-
fritt 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 helhetslös-
ning för att leverera produkter och 
tjänster. Ambitionen är att spara tid, 
kostnader och kapital för kunderna 
och därigenom öka deras konkur-
renskraft.

BE Group har ett 
brett sortiment av 
handelsstål, rör, 
specialstål, arme-
ring, rostfritt stål 
och aluminium. 

Förutom ett sorti-
ment av tusentals 
olika produkter från 
världens ledande 
producenter kan BE 
Group erbjuda skräddar-
sydda produkter och 
produktionsservice för 
att tillgodose kundernas specifika 

krav, hjälpa 
dem att hålla 
processtider  
så korta som 
möjligt och 
optimera sina 
produktions-
kostnader.

Exempel på produktionsservice:
–  Kapning och sågning av stål, rost-

fritt och aluminium
–  Blästring och målning
–  Kapning, borrning, gradning och 

gängning 
(integrerad 
produktions-
linje)

–  Gasskärning
–  Klippning och 

spaltning
–  Inläggnings-

färdig 
 armering (ILF).

BE Group Sverige AB  
i korthet

Adress:
BE Group Sverige AB
Box 225
201 22 Malmö
Tel 040-38 40 00
Fax 040-38 41 63
www.begroup.se

Produktion: 
Göran Engström,  
goran@goranengstrom.se
och Final Content

Tryckeri:
PrintMedia AB

Ansvarig utgivare:
Anders Martinsson

Redaktör: 
Jens Karlsson
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optimism i mörrum

Allt stål kommer från BE.

Patrik Jarlhage tänker 
göra Contura Steel till ett 
modernt industriföretag.

VACKERT BELÄGET, BARA ett stenkast 
från Mörrumsåns strömmande vat-
ten, ligger Contura Steel. Företaget  
var tidigare en del av välkända Ifö-kon-
cernen, men står sedan september förra 
året på egna ben.

Ny ägare är Patrik Jarlhage. Hans 
ambition är att inom fem år ha för-
vandlat det anrika Blekingeföretaget 
till ett modernt industriföretag med 
stark lokal förankring och en marknad 
som sträcker sig en bra bit utanför Sve-
riges gränser.

– Utvecklingspotentialen är stor, kon-
staterar han.

Det händer mycket
Det är onsdag förmiddag i mitten av juni. 
Under järnvägsbron, i höjd med Krono-
laxfiskets pool 5, letar åns invånare föda. 
Det hörs ett svagt plask när lax och öring 
stiger mot ytan och suger i sig insekterna. 

Det har gått nio månader sedan Patrik 
Jarlhage tog över Contura Steel från förre 
ägaren Ifö Sanitär AB. Efter några år av 
ovisshet och uteblivna investeringar har 
det nu hänt mycket på kort tid, berättar 
Patrik Jarlhage.

– Vi har lanserat ett nytt, bredare sorti-

ment av diskbänkar, ett nytt 
affärssystem och en ny hemsida 

med webbshop och ett ritprogram där kun-
derna kan designa sina egna diskbänkar.

Grunden till det som idag är Contura 
Steel lades redan 1735, när Blekinges 
första industriella järnbruk, Olofströms 
Bruk, anlades utanför Olofström. Företa-
get har sedan varit en del av bland annat 
Alfa Laval och Volvo.

På 1960-talet flyttades tillverkningen 
av köksprodukter och diskbänkar till 
Mörrum. Tio år senare tillverkades det 
400 000 rostfria diskbänkar i fabriken. 
Företaget var då en del av Ifö-koncernen, 

men det skulle dröja ända fram till 90-talet 
innan man övergav namnet Olofström till 
förmån för Ifö på diskbänkssortimentet. 

Finns utvecklingspotential
De senaste åren har det rostfria sortimen-
tet kommit lite i skymundan för Ifös pors-
linstillverkning, och när Contura Steel 
AB bildades 2013 fanns det nog en tanke 
från Ifös sida att så småningom sälja 
verksamheten, säger Patrik Jarlhage.

Patrik är i grunden civilingenjör. Han 
har haft chefsuppdrag på företag som 
Elektrolux, Huskvarna och Trelleborg, 
men har de senaste åren arbetat som 
managementkonsult på Capgemini. 

Vad var det som fick honom att intres-
sera sig för Contura Steel?

– Jag har velat göra något eget ganska 
länge, och tittat på många företag innan 
Contura. Det fanns flera skäl till att jag fast-
nade för Contura; de hade ett eget produkt-
sortiment och ett välkänt varumärke som vi 
får fortsätta att använda oss av (Ifö), det var 
ett lagom stort företag och man hade en bra 
volymproduktion i grunden, men framför 
allt så kände jag att det fanns utvecklingspo-
tential, berättar Patrik Jarlhage.

Uppmärksammade utekök
Idag består produktsortimentet av hel-
täckande rostfria diskbänkar (136 model-
ler enbart i det nya standardsortimentet), 
diskbänkar för infällnad, allbänkar för 
tvättstugor samt utekök. 

All produktion är order-
styrd, berättar Patrik Jarlha-
ge, och med hjälp av den nya 
produktkonfiguratorn (rit-
programmet) kan de kunder 
som vill ha en specialdesig-
nad diskbänk beställa detta. 

Dessutom har företaget 
en liten legotillverkning, i 
första hand av rostfria pro-
dukter till offentliga miljöer: 
toalettstolar, handfat och 
speglar bland annat.

Uteköken utgör än så länge bara en 
liten del av verksamheten, men det är en 
produkt som ligger i tiden, och – under-
stryker Patrik Jarlhage – en viktig del av 
sortimentet ur marknadsföringssynpunkt.

– Våra utekök syns ofta i tv, i olika 
inrednings- och kockprogram.

All plåt från BE
Allt stål som Contura Steel använder kom-
mer från BE Group. Det är ett samarbete 
som sträcker sig många år bakåt i tiden, 
berättar BE-veteranen Björn Nyqvist, som 
under många år varit den som haft kundan-
svar för Contura Steel – ett ansvar som han 
för övrigt lämnar över till Mikael Norell när 
han går i pension till hösten.

En majoritet av det material Contura 
köper från BE utgörs av Outokumpus 
nyligen lanserade plåt DP20. Det är en 
plåt som genom sin speciella ytfinish läm-
par sig väl för just diskbänkar, konstaterar 

På Contura Steel i Mörrum är man  
förväntansfulla. Efter några år  
av ovisshet och uteblivna investeringar 
talar man nu om nytändning och fram-
tidstro bland personalen.

Fredrik Johnsson, inköpsan-
svarig på Contura Steel. 

– Det är en perfekt plåt för 
oss, varken för blank eller för 
matt och med en jämn struk-
tur. Vi använder den i alla 
våra bänkytor.

Utöver DP20 levererar 
BE Group obehandlad plåt 
till Conturas hoar, samt en 
del fyrkantsrör. BE:s främsta 
styrka som leverantör är enligt 

Fredrik Johnsson att man har 
ett komplett sortiment, men också att man 
har nära till sina leverantörer.

– Det gör att vi aldrig behöver sitta och 
vänta i flera veckor på en plåt.

– Vi jobbar med väldigt korta leve-
ranstider, i avtalet står det 15 dagar, men 
ambitionen är nu att vi ska ligga på 10 
dagar, fyller Björn Nyqvist i.

Lokal närvaro viktig
Den starka lokala närvaron och närheten 
till kunder och leverantörer är något som 
både Contura Steel och BE Group värde-
rar högt. Utöver de mest uppenbara vin-
sterna, som snabbare och säkrare leve-
ranser samt minimerad miljöpåverkan, 
ser Patrik Jarlhage en rad lokala fördelar.

– Vi har en lång historia med anknyt-
ning till just den här platsen. Det är något 
som vi är mycket stolta över och som vi 
kommer att betona ännu mer framöver, 
dels för att locka hit nya människor och 
ny kunskap, men också för att få dem 
som redan bor här att känna sig stolta. 
Man ska känna att vi är en bra och att-
raktiv arbetsgivare, säger Patrik Jarlhage.
Var befinner sig Contura Steel om fem år?

Patrik Jarlhage behöver inte fundera 
många sekunder innan han svarar:

– Då är vi betydligt större än vad vi är 
nu, vi har en modernare produktion, för-
modligen fler anställda och vi har utökat 
vår marknad till norra Europa. ●

STARK LOKAL NÄRVARO  
ÄR NYCKELN TILL EUROPA

optimism i mörrum

DP20 från BE på Contura Steels lager.

Contura Steels inköpsansvarige Fredrik 
Johnsson i verkstan.

”Vi har lanserat ett nytt, bredare sortiment av diskbänkar, ett nytt affärssystem och en ny hemsida 
med webbshop och ett ritprogram där kunderna kan designa sina egna diskbänkar.”        Patrik Jarlhage

CONTURA STEEL AB:
Verksamhet: Utveckling, tillverkning och 
försäljning av egna produkter i rostfritt stål. 
Framför allt olika typer av diskbänkar samt 
utekök. Produkterna marknadsförs under 
varumärket Ifö respektive Contura Outdoor 
Kitchen.
Ägare: Ingick tidigare i Ifö-koncernen, men 
ägs sedan september 2015 av Patrik Jarl-
hage genom Småris Holding AB.
Antal anställda: 20 (juni 2016)
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DE NYA REGLERNA trädde i kraft 31 mars 
i år. Under våren och sommaren har ett 
40-tal chefer och skyddsombud på BE 
Group utbildats i det nya regelverket. 

– Vi ser att stressen och arbetsbelast-
ningen ökar även hos oss, och då gäl-
ler det att ta tag i det innan det blir ett 
problem. Det innebär stora vinster, både 
för individen och för företaget, om de 
anställda mår bra, säger Petra Fransson, 
HR-chef på BE Group.

Tredje gången gillt
Det är tredje gången gillt som Arbetsmil-
jöverket försöker införa regler för den 
psykosociala arbetsmiljön. Tidigare för-
sök har strandat redan på remisstadiet, 

flyter ut över snittområdet och bildar så 
kallad vitrost. 

Vitrosten blir ett fullgott skydd både 
på utsidan och insidan av sömmen. På 
utsidan belägger man dessutom sömmen 
med en unik zinklegering, vilket stärker 
skyddet ytterligare. 

Jämn och vacker yta
Magnelis®plåten håller allra högsta kor-
rosivitetsklass, C5.  Även om det ännu så 
länge inte finns något liknande godkän-
nande för rör tillverkade i Magnelis®, 
så är materialet – och därmed också de 
skyddande egenskaperna – de samma  
för rören. 

– En annan fördel med Magnelis® är 
den estetiska. Till skillnad från ett galvat 
material, som riskerar att bli både fläckigt 
och ruffigt, är ytan hos Magnelis® jämn 
och vacker, konstaterar Paul Johansson, 
produktchef för rör på BE Group. 

Ytterligare en aspekt som talar för 
Magnelis® är den miljömässiga. Avrin-
ningen av zink i naturen är betydligt min-
dre för Magnelis® än för galvat material.

Rören tillverkas i godstjocklek 1–5 
mm och det är leveranser direkt från verk 
som erbjuds för närvarande. En eventu-
ell lagerläggning är något vi utvärderar, 
säger Paul Johansson.

– Det är ett relativt nytt material, 
men de som hittills gått över till Magne-
lis® är mycket nöjda, konstaterar Jesper  
Hedenbergh. ●

arbetsmiljön i fokus magnelis®

Psykosocial ohälsa är ett växande problem på svenska arbets-
platser. Stressrelaterade sjukdomar är idag en lika vanlig orsak till 
sjukskrivningar som belastningsskador. I ett försök att förebygga 
problemen har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter för 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Överlägset korrosivitets-
skydd. En unik förmåga till 
självläkning i sprickor, svets-
sömmar och snittytor.  Jäm-
nare och finare ytstruktur 
och sist men inte minst – en 
väsentligt mindre påverkan 
på miljön.

DET FINNS MÅNGA goda skäl att välja 
Magnelis® istället för traditionella gal-
vade material. Nytt nu är att BE Group 
utöver vanlig tunnplåt även kan erbjuda 
rör tillverkade i Magnelis®. 

Självläker i snittytor
Hemligheten bakom Magnelis® unika 
egenskaper är tillsatsen av magnesium 
i ytbeläggningen. Ytan består av 3 pro-
cent magnesium, 3,5 procent alumi-
nium och resten zink. Mixen skapar en 
yta som är betydligt mer korrosivitets-
beständig än vanligt galvat stål.

De studier som gjorts på materialet 
talar sitt tydliga språk.

– I spraytester där man jämfört en 
traditionellt galvad Z275 med en mag-
nesiumbelagd ZM120, har man kun-
nat visa att korrosionsbeständigheten 
hos ZM120 är betydligt bättre, trots 
att själva ytbeläggningen är mindre 
än hälften så tjock, berättar Jesper 
Hedenbergh, representant i Sverige för 
Lorraine Tubes där Magnelis®rören 
produceras.

En av de många faktorer som gör 
Magnelis®rören unika är alltså dess 
förmåga till självläkning i svetssöm och 
snittytor. 

Detta gäller i synnerhet för rör i 
ZM310 och uppåt, det vill säga rör med 
ytbeläggning innehållande minst 310 
gram Magnelis® per kvadratmeter.  
Det som enligt Jesper Hedenbergh hän-
der vid självläkningen är att materialet 

antingen på grund av arbetsgivare som 
hävdat att de har nog med regler ändå – 
eller av arbetstagarnas representanter som 
tyckt att de föreslagna föreskrifterna inte 
gått tillräckligt långt, berättar Janke Wik-
holm, konsult inom psykosocial arbets-
miljö och den som håller i utbildningen av 
BE Groups chefer och skyddsombud.

Exakt vad den ökade psykosociala 
ohälsan beror på är svårt att säga, menar 
Janke Wikholm. Faktorer som minskad 
bemanning, ökad konkurrens och tids-
jakt bidrar säkert.

– Detta är de problem som ökar snab-
bast på svenska arbetsplatser just nu. Om 
det sedan beror på att de blivit fler, eller 
att det blivit mer legitimt att sjukskriva 

 
 
Stallinredning, lyktstolpar, 
trafikskyltar, kra-
vallstaket, skydds-
räcken, viltstäng-
sel, utemöbler, 
trädgårdsredskap, 
växthus, stuprör, 
vagnar, båtkärror.

sig på grund av detta är svårt att säga. 
Förmodligen handlar det om både och.

Höjer kunskapsnivån
Syftet med de nya föreskrifterna är enligt 
Janke Wikholm dels att höja kunskaps-
nivån om hur ohälsosamma arbetsplatser 
påverkar människor, dels att göra orga-
nisationerna mer lyhörda för problemen. 

Målgruppen är i första hand chefer och 
skyddsombud, men även medarbetarna 
har ett ansvar, poängterar Janke Wikholm.

– Om inte de anställda, de som befin-
ner sig ute i verksamheten, känner till 
problematiken blir det svårt för chefer 
och skyddsombud att få respons när de 
börjar arbeta med detta.

Petra Fransson och hennes HR-kollega 
på BE Group, Sandra Håkansson, ser den 
två dagar långa utbildningen för chefer 
och skyddsombud som ett avstamp för det 
vidare arbetsmiljöarbetet inom företaget.

– Vi har formulerat ett antal övergri-
pande mål. Efter kursen är det tänkt att 
deltagarna ska ta med sig dessa ut till sina 

ARBETSMILJÖ- 
VERKETS NYA 
FÖRESKRIFTER:
Trädde i kraft den 31 
mars 2016 och gäller 
alla verksamheter där 
arbetstagare utför 
arbete för arbetsgi-
vares räkning. Den 
organisatoriska 
arbetsmiljön omfattar 
villkor och förutsätt-
ningar för arbetet 
som inkluderar led-
ning och styrning, 
kommunikation, del-
aktighet, handlingsut-
rymme, fördelning av 
arbetsuppgifter samt 
krav, resurser och 
ansvar, medan den 
sociala arbetsmiljön 
handlar om villkor och 
förutsättningar för 
arbetet som inklude-
rar socialt samspel, 
samarbete och soci-
alt stöd från chefer 
och kollegor.

Rör tillverkade i Magnelis® 
har ett bättre korrosions-
skydd, unika självläkande 
egenskaper, en finare 
ytstruktur och är dessutom 
bättre för miljön än traditio-
nellt galvade rör.

MAGNELIS® – LÄMPLIGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

medarbetare, och tillsammans med dem 
bestämma hur man ska jobba med dessa 
frågor i praktiken. Det är oerhört viktigt 
att alla känner sig delaktiga i detta arbe-
te, det får inte fastna på chefsnivå utan 
måste komma underifrån, säger de.

Positivt mottagande
I BE-sammanhang pratas det ofta om 
den speciella BE-andan. Bland medar-
betarna brukar den definieras i termer 
som omtänksamhet, lojalitet och högt 
i tak. För Petra Fransson och Sandra 
Håkansson är detta en positiv kraft. 
Något att värna om och ta tillvara på.

– Kamratskapen… man bryr sig om 
varandra. Samtidigt gäller det att vara 
lyhörd, det är inte alla som uppskat-
tar när det är högt i tak, säger Sandra 
Håkansson.

Mottagandet bland de chefer och 
skyddsombud som gått den interna 
utbildningen har hittills varit mycket 
positiv. Det har varit en engagerad 
och aktiv dialog under seminarier och 
grupparbeten, konstaterar Petra Frans-
son.

Janke Wikholm påpekar att även om 
de nya föreskrifterna är bindande, så 
är det högst frivilligt att göra som BE 
Group har gjort, och genomföra utbild-
ningar av det här slaget.

– De företag som väljer att anlita mig 
är oftast redan långt komna, de ligger i 
framkant när det gäller arbetsmiljöarbe-
tet. ●

VÅRA ANSTÄLLDA SKA MÅ BRA!

BE ska vara en hälsosam arbetsplats. Om 
våra anställda trivs och mår bra på arbetet 
så gör de också ett bättre jobb, säger  
Sandra Håkansson och Petra Fransson.

En viktig och lärorik utbildning som ligger i 
tiden, det känns som att BE ligger långt fram 
i det här arbetet, menar BE:s Tobias Swan-
borg, Göran Joelsson och Björn Johansson.

MAGNELIS® – NU SOM RÖR

”Kamratskapen… man bryr sig 
om varandra. Samtidigt gäller 
det att vara lyhörd, det är inte 
alla som uppskattar när det är 
högt i tak.”
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BACK TO BASIC I HARLEY-VERKSTAN

För tio år sedan fanns det ingen övre gräns för hur mycket pengar 
en hoj fick kosta. Nu är trenden en annan, det ska se autentiskt ut, 
och även målgruppen har förändrats, konstaterar Olof Gibson.

Olof Gibson har importerat och special-
byggt närmare 500 motorcyklar från legen-
dariska Harley Davidson.

extraläsning om stålextraläsning om stål

Förnicklat styre 
ger en mattare yta.

Säg Harley Davidson och många av oss kommer att tänka på 
tuffa amerikanska motorcyklar med spegelblanka fälgar och 
långa välpolerade framgafflar. 

Så var det förr. Men sedan några år tillbaka är trenden en 
annan. Numera får hojen gärna se gammal och nött ut.  
Även när den är ny. 

EN SOM STUDERAT förändringen på nära 
håll är Olof Gibson, Harley-fantast och 
ägare till Gibson’s MC utanför Malmö. 
I över trettio år har han importerat och 
specialbyggt Harley Davidson motorcyk-
lar efter kundernas önskemål.

– När det gäller utseendet är det back 
to basic som gäller nu, konstaterar han.

Olof Gibson är inte kund hos BE, men 
Nya Dimensioner kunde inte låta bli att 
göra ett besök i verkstan i Svedala för att 
få veta mer. 

Intresset för motorcyklar startade redan 
i 10-årsåldern, berättar han. Bästa kompi-
sens storebrorsa var knutte, och allt som 
hade med motorcyklar att göra var häftigt.

När Olof Gibson fyllde 15 år skaffade 
han moppe. Ett par år senare lätt mc. Och 
efter att på 80-talet ha utbildat sig till mc-

lar till Sverige. Till detta ska läggas när-
mare 250 Harleys som han specialbyggt 
för kunders räkning.
Vad är det som är så speciellt med Harley 
Davidson?

– Först och främst ljudet, konstaterar 
Olof Gibson. Harley försökte till och med 
ta patent på det, men fick avslag eftersom 
det inte var praktiskt genomförbart.  

– Dessutom har de varit väldigt dukti-
ga på att bygga en mystik kring sitt varu-
märke; det är tuffa, lite farliga killar som 
kör Harley. Och även om den här lilla 
procenten som tillhör mc-klubbar inte 
är något som de vill förknippas med, så 
har Harley tjänat på publiciteten, säger  
Olof Gibson.

Skateboard och rockabilly
Vilka är då kunderna? Och vad vill de ha?

Precis som med allting annat, så går det 
trender i motorcyklar. I mitten av 2000-

talet var den typiske kunden en medel-
ålders man med god ekonomi. Barnen 
hade flyttat hemifrån och han hade plöts-
ligt pengar över att spendera på sig själv. 
Motorcykeln skulle han använda som ett 
rent nöjesfordon. Det blev lite av en status-
grej att äga en Harley, och det fanns ingen 

övre gräns för hur mycket hojen fick kosta.
– Att lägga 300 000 kronor eller mer 

var inte ovanligt då, säger Olof Gibson.
Idag är det annorlunda. Smärtgrän-

sen för vad kunderna vill betala går vid 
hälften. Merparten av de specialbyggda 
”one-of-a-kind” motorcyklar som läm-
nar Olof Gibsons verkstad ligger numera 
på mellan 100 000 och 110 000 kronor.

Designmässigt har det gått från breda 
bakhjul och glänsande lacker – ofta i prå-
liga färger – till smalare originaldäck och 
mindre glans och krom. 

Dessutom har kundkretsen föränd-
rats. Det är inte längre medelålders män 
med stora feta plånböcker som domine-
rar, utan unga killar som ska ha hojen 
som sitt transportmedel.

– Det är skateboard och rockabilly-

stuket, killar i 25–30 årsåldern. På flera 
av våra motorcyklar har vi byggt speciella 
ryggstöd med skateboardhållare. Härom-
dagen hade jag en kund som kom hit på 
Vespa och var klädd i skjorta och fluga. 
Jag trodde först att han kört fel, säger 
Olof Gibson och skrattar.

Krom på väg ut  
Vad tycker han då om utvecklingen?

– Det är mycket roligare  
nu, mer äkta glädje.  
Man ser hur det lyser 
i ögonen på killarna 
när de kommer in 
genom dörren.

Hur kommer  
det sig då att kromet 
är på väg ut?

Det är dels en mil-
jöfråga, tror Olof Gibson. 
Krom innehåller cyanid, och 
avfallsresterna är dyra att ta hand 
om. Men framför allt handlar det om en 
attitydförändring. Kunderna vill att det 
ska se autentiskt ut, gärna lite gammalt. 
Många väljer att förnickla istället efter-

som det ger en mattare yta.
Förnickling och pulverlack – oftast 

svart eller andra basfärger – är de domi-
nerande ytskikten nu. I den utsträckning 
kunderna fortfarande väljer krom är det 
framför allt till styre och fälgar, berättar 
Olof Gibson.

– Fördelen med krom är att det ger ett 
bra skydd. Men som med allting annat är 
kvaliteten avgörande, mycket av det som 
kommer färdigkromat från fabriken är 
av rätt dålig kvalitet. ●

”Det är mycket roligare nu, mer äkta glädje. Man ser hur det 
lyser i ögonen på killarna när de kommer in genom dörren.”

”Harley har varit väldigt duktiga på att bygga en mystik kring  
sitt varumärke; det är tuffa, lite farliga killar som kör Harley.”

mekaniker i Daytona, USA, blev det Har-
ley Davidson för hela slanten.

Efter flera år som anställd hos en lokal 
mc-handlare i Malmö öppnade han eget 
1986. Redan tidigare hade han börjat 
importera motorcyklar från USA som han 
sålde vidare till kunder i Sverige. I mitten 
av 90-talet började han bygga egna hojar 
av delar som han skeppade hem från USA. 

Tuffa och lite farliga
Fram till idag har Olof Gibson importerat 
mer än 200 Harley Davidson motorcyk-
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I vår förra analys, strax innan somma-
ren, kunde vi konstatera att stålpriserna 
var på väg uppåt. Detta efter en lång 
tid av fallande priser som accelererade 
kraftigt i slutet av 2015. 

Mycket talade då för att prisnivån 
skulle bibehållas på denna nivå under 
sommaren. Vad som skulle hända 
under årets andra halva var höljt i dun-
kel och osäkerhet. Nu börjar bilden 
klarna och det vi tycker oss se är en sta-
bilisering av priser och efterfrågan på 
nuvarande nivå. 

Detta baseras på ett antal indicier. 

En av dem är råvarusituationen. 
Efter att under lång tid ha legat på 

rekordlåga nivåer – som lägst 40 USD 
per ton i december 2015 – nådde spot-
priset på sjöburen järnmalm en toppno-
tering på 70 USD/ton i mars 2016 för 
att sedan sjunka med 20 USD/ton till 
början av juni. Under sommaren har 
priset stigit och stabiliserats på en nivå 
runt 60 USD/ton. Analysföretaget S&P 
Global spår att järnmalmspriset ligger 
kvar där resten av 2016. 

Priset faller under semestern
Att skrotpriserna faller i samband med 
semesterperioderna för att sedan stiga 
när handeln kommer igång igen är nor-
malt. Vi ser liknande trender i Europa. 
Noteringen för skrot på Rotterdam 
spot ligger visserligen fortfarande på en 
historiskt låg nivå, men har återhämtat 
sig rejält och ligger nu på 1800 SEK/
ton. I Sverige sänkte JBF, Järnbruks-
förnödenheter, sitt skrotpris med 100 
kronor i juli, för att sedan höja igen med 

samma belopp i augusti. Sammanta-
get innebär det att den ackumulerade 
skrotprisförändringen från dem för 
2016 ligger på plus 350 SEK/ton. 

Det mesta talar för att priset på skrot 
kommer att ligga kvar på nuvarande 
nivå under resten av året. Det samma 
borde då rimligtvis gälla för stålpro-
dukter med skrot som råvara, främst 
armering, stång och balk, som följer 
prisutvecklingen på skrot tätt.

När det gäller priset på legerings-
ämnen och aluminium har vi note-
rat en stigande pristrend under hela 
sommaren, vilket bör tolkas som ett 
hälsotecken i industrikonjunkturen. 
I ett historiskt perspektiv har vi sett 
hur användningen av mer avancerade 
material, som aluminium, rostfritt och 
legerat, ökat på bekostnad av enklare 
stålsorter. Det är en trend som vi av 
olika anledningar inte märkt så mycket 

av de senaste åren, men vi ser nu hur 
efterfrågan på exempelvis höghållfast 
stål ökar även på kortare sikt.

Lönsamhet genom samman- 
slagningar
Vad kan vi då förvänta oss av stål-
branschens olika aktörer, både natio-
nella och internationella, de komman-
de månaderna?

Vi vet att överkapacitet och de 
extremt pressade priserna i viss mån 
haft en självsanerande effekt på mark-
naden. De europeiska stålverken i all-
mänhet och de brittiska i synnerhet, 
har lidit svårt. För att möta konkurren-
sen från omvärlden – med subventions-
stöd – har de tvingats till omfattande 
omstruktureringar. Många har nu nått 
ett läge där de är mer eller mindre olön-
samma utan möjligheter att effektivise-
ra – det vill säga reducera bemanning-
en – ytterligare. Nästa steg i att ta sig 
an konkurrensen och förhoppningsvis 
skapa nödvändig lönsamhet är genom 
sammanslagningar. På hemmaplan har 
vi sett SSAB gå ihop med Rautaruukki, 
och på det globala planet ser vi just nu 
hur den indiska ståljätten Tata Steel 
förhandlar med tyska ThyssenKrupp 
om ett europeiskt stålsamarbete. Detta 
är ett exempel av flera.

Sverige då? 
Ja, trots tuffa förutsättningar finns 

det anledning att vara optimistisk. 
En svagare svensk krona (den sjönk 

under juni och juli med knappt 3 procent 
i förhållande till Euron) gör å ena sidan 
att priset på importerade produkter sti-
ger. Å andra sidan kan det ge exportin-
dustrin en välbehövlig skjuts framåt. 

Det mesta tyder på att vi kan förvän-
ta oss en stabil, möjligen svagt stigande 
prisutveckling framöver. Det är ett väl-
kommet trendbrott för hårt pressade 
stålproducenter och leverantörer som 
vant sig vid fallande priser. Samtidigt 
gäller det att vara ödmjuk. Ansvaret för 
att skapa ett livskraftigt industriklimat 
vilar på oss alla.

AV MAX FJAESTAD

Chef Produkt & Inköp 
BE Group Sverige

Skrot 
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EFTERFRÅGAN PÅ corténplåt 
har ökat kraftigt den senaste tiden. 
Enligt BE Groups produktchef för 
platta produkter, Lars Håkman, 
hänger det framför allt ihop med 
den ökade användningen av den 
rosttröga plåten inom inte minst 
arkitektur och inredning.

– Det har blivit jättepopulärt med 
cortén. Materialet dyker allt oftare 
upp i både trädgårdstidningar och 
inredningsprogram på tv. På BE 
Group har vi märkt av en markant 
försäljningsökning.

Sedan tidigare lagerför BE corténplåt i 
dimensioner upp till 6 millimeter. Som ett svar 
på den ökade efterfrågan har sortimentet nu 
utökats till att även omfatta 8 millimeter.

Ytrost som skyddar
Det unika med cortén är att oxide-
ringsprocessen går långsammare 
än för andra material. Det i sin  
tur har att göra med blandningen  
i själva tillverkningen, förklarar  
Lars Håkman. 

Lite förenklat skulle man kunna 
säga att den ytrost som bildas på 
cortén blir som ett rostskydd i sig. 
Det oxiderade ytskiktet hindrar mer 
fukt från att tränga in i materialet.

Cortén har tidigare använts flitigt 
i produkter som ska tåla mycket 

värme, till exempel plåtkaminer, värmepannor 
och avgasrör. Men på grund av sin ytfinish har 
den nu alltså blivit populär även i andra sam-
manhang – inte minst inom trädgårdsdesign 

och arkitektur, där den används som avskärm-
ning i både rabatter och i släntar och på hus- 
fasader.

Kunderna utgörs av allt från inrednings- och 
trädgårdsföretag till byggbolag och företag som 
sysslar med markberedning.

– De som väljer corténplåt idag, gör det fram-
för allt av estetiska skäl. Man gillar den obe-
handlade oxiderade ytan. När det gäller övriga 
egenskaper är cortén likvärdig med andra plå-
tar, konstaterar Lars Håkman.

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ CORTÉNPLÅT
– Nu upp till 8 mm på lager hos BE

MAGNUS PERSSON, KUNDANSVARIG SÄLJARE, JÖNKÖPING 

VÄRDESÄTTER NOGGRANNHET
Vad har du gjort tidigare?
– Jag har bott i norska Trondheim de senaste sex åren, och kommer 
närmast från ett annat jobb som säljare i stålbranschen. Innan dess var 
jag på ett lite mindre företag som sysslade med 
aluminiumprofiler. Men framför allt så har jag ett 
förflutet som både inne- och utesäljare på BE i 
Jönköping. Jag jobbade här mellan 1999–2005, 
så det är lite som att komma hem igen. En hel del 
känns bekant, både kollegor och på kundsidan.

Vad fick dig att söka det här jobbet?
– Jag gillar BE. Ända sedan jag slutade för snart tio 
år sedan har jag hållit kontakten med flera gamla 
arbetskamrater. Jag har följt vad som händer med 
företaget och det känns helt rätt att vara tillbaka. 

Vad ser du mest fram emot med det nya  
jobbet?
– Det ska bli spännande att träffa både nya och 
gamla kunder. Jag har hunnit prata med en del 
redan, det är faktiskt några kvar som känner igen mig. Jag gillar 
stål, både materialet och branschen men det händer mycket. Utveckling-
en går framåt hela tiden. Det är en marknad som jag tror mycket på, stålet 
är långsiktigt, kommer att finnas kvar och kommer att hitta nya använd-
ningsområden. Ska bli kul att kunna bidra med lösningar.

Om du skulle beskriva dig själv med tre ord?
– Noggrann, resultatinriktad och humoristisk.

Vilken av dessa egenskaper kommer dina kunder att uppskatta 
mest?
– Noggrannheten är väldigt viktig. Jag har en stark vilja att alltid göra rätt, 
och det är något som jag vet att kunderna uppskattar.

Lars Håkman,  
produktchef platta 
produkter.

Cortén – populärt bland 
inredare och arkitekter.

BE FÖRSTÄRKER I JÖNKÖPING

Magnus Persson

OPTIMISM OCH 
ÖDMJUKHET

MARTINA GERLEMAN, KUNDANSVARIG SÄLJARE, JÖNKÖPING 

GILLAR FART OCH FLÄKT
Vad har du gjort tidigare?
– Jag har arbetat i stålbranschen i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag job-
bade en kort sejour på Stålkompaniet. Sedan började jag 2001 på TSAB, 
där jag sålde plåt i 13 år. Nu senast kommer jag från Tata Steel Building 
System. Med andra ord känner jag till branschen och produkterna ganska 
väl. Det är väl framför allt det rostfria och aluminium som är nytt för mig. 

Vad fick dig att söka det här jobbet?
– Jag längtade tillbaka till konstruktionsstålet och den klassiska lager-
försäljningen. Det är mer fart och fläkt i den försäljningen, lite snabbare 
avslut. Sedan tidigare har jag även hört positiva saker om BE.

Vilket är ditt första intryck av BE Group?
– BE är ett anrikt företag med massor av erfaren-
het, och jag fått många nya, härliga kollegor. 

Vad ser du mest fram emot med det nya  
jobbet?
– Att få sätta mig ner med kunderna, se över 
deras situation och hjälpa dem att hitta bra 
lösningar. Men också att få lära mig om de nya 
produkterna, det känns oerhört spännande att 
kunna erbjuda ett heltäckande sortiment. 

Om du skulle beskriva dig själv med tre ord?
– En glad och positiv tjej som gillar fart och 
fläkt och som kan bli lite otålig ibland. Om jag 
har någon svag sida? Jag älskar godis! 

Vilken av dessa egenskaper tror du att kunderna kommer att upp-
skatta mest?
– Att jag är glad och positiv och har nära till skratt. Det blir så mycket enk-
lare att umgås med människor då.

Fakta Martina Gerleman
Ålder: 37
Familj: Sambo och två barn, 11 och 6 år gamla.
Fritid: Jag är nog en typisk småbarnsmorsa, jag tycker att all tid går 
åt till att städa och laga mat. Skulle jag få tid över så värdesätter jag 
att umgås med mina vänner. 

Fakta Magnus Persson
Ålder: 50
Familj: Sambo med Gunn-Christin
Fritid: Amerikanska bilar, japanska motorcyklar, dykning och 
musik. Har spelat trummor i 35 år, hårdrock. Efter flytten hem till 
Jönköping söker han ett nytt band att spela med.

Martina Gerleman



Avsändare:
BE Group Sverige AB, Box 225, 201 22 Malmö

DEN 11 SEPTEMBER 2001, klockan 09:58 
lokal tid, kollapsar World Trade Centers 
södra tvillingtorn på Manhattan i New 
York. En knapp timme tidigare har Uni-
ted Airlines flight 175, en Boeing 767 
på väg från Boston till Los Angeles med 
65 passagerare ombord, flugit rakt in i 
byggnaden med full kraft. 
När planet rammar tornet 
mellan den 78:e och 84:e 
våningen skadas ett stort 
antal bärande pelare. Sam-
tidigt förstörs brandskyd-
det. Det blir en explosions-
artad brand, där värmen 
till slut får våningsplanens 
bärande balkar att kol-
lapsa. Våning för våning 
ger vika och rasar. I fallet 
krossar de och drar med sig 
våningarna under. 

Bilder på panikslagna människor som 
försöker fly de nedstörtande rasmassorna 
kablas ut i direktsändning över hela världen. 

Trettio minuter senare kollapsar även 
det andra, norra tvillingtornet. 

Totalt omkommer närmare 3000 
människor.

Högst i västra hemisfären
Den 3 november 2014, efter mer än åtta 
års konstruktionsarbete, invigs nya One 

NYA WTC HAR KONSTRUERATS FÖR ATT  
KLARA EN FLYGPLANSKRASCH  

Femton år efter terrorattackerna i New York

World Trade Center, eller 1 WTC, på 
samma plats där de raserade byggnader-
na en gång låg. Den totala höjden, inklu-
sive spiran på taket, är 541 meter – eller 
1776 fot. Höjden gör inte bara 1 WTC 
till den högsta byggnaden i den västra 
hemisfären, den representerar också 

år 1776, det år då USA:s 
självständighetsförklaring 
undertecknades.

De gamla tvillingtornen 
var konstruerade för att 
tåla en krasch av en fulltan-
kad Boeing 707, vid tiden 
för byggandet det största 
passagerarplanet på mark-
naden. De skulle också 
kunna stå emot tre timmars 
intensiv brand. Att de kol-
lapsade betydligt fortare 
än så har skapat grogrund 

för olika konspirationsteorier. Det finns 
de som hävdar att byggnaden minerats 
innan attackerna. Sannolikt var orsaken 
till att de föll ihop så snabbt istället att de 
bärande pelarnas brandskydd skadats i 
samband med kraschen.

Stål och extra förstärkt betong
För att undvika att något liknande ska 
hända med nya One World Trade Center 
har flera viktiga åtgärder vidtagits. Bland 

annat har byggnaden försetts med diago-
nala hörn, vilket stärker konstruktionen 
och gör byggnaden mindre känslig för 
vind. Evakueringstrapporna är konstru-
erade för att kunna stå emot en ny flyg-
planskrasch. De har dessutom gjorts extra 
breda för att fler människor ska kunna 
utrymma byggnaden på kortare tid. Fläkt-
systemet har försetts med ett aktivt luftfil-
ter för att förhindra att kemiska och biolo-
giska ämnen sprids via luften.

Stommen i byggnaden utgörs av stål 
och extraförstärkt betong. Tjugofyra 
gigantiska stålpelare, var och en 18 
meter lång och 64 ton tung, bildar bygg-
nadens omkrets. Innanför denna ram 
av jumbopelare finns en 1-meter tjock 
mur av betong som bland annat skyddar 
hissar, trapphus samt tornets säkerhets- 
och kommunikationssystem.

Totalt har mer än 40 000 ton kon-
struktionsstål och 150 000 kubikmeter 
betong använts för att bygga 1 WTC. ●

”Totalt har mer än  
40 000 ton kon-
struktionsstål och 
150 000 kubik 
betong använts.”

VÄSTRA HEMISFÄREN?
Den del av jorden som ligger väster om 
nollmeridianen och öster om den 180:e 
meridianen. Geografiskt motsvarar det 
Nordamerika, Sydamerika, Grönland och 
delar av nordvästra Afrika samt cirka halva 
Antarktis. Dessutom omfattas Island, 
Spanien, Portugal, Irland, Storbritannien 
samt västligaste Frankrike.

EXTRALÄSNING  
OM STÅL

Skyskrapan till vänster – 1 WTC – ritades av arkitekt David Childs. 2 WTC, till höger, färdig-
ställs under de närmaste fyra åren. Bilden är en rendering och visar den Köpenhamn- och 
New York-baserade arkitektbyrån BIG:s tävlingsförslag.


