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Kvinnorna blir fler i Hercules. Av 59 nyanställda förra året var en 
fjärdedel kvinnor. 23-åriga Sandra Boox är en av dem. Hon är  
Hercules första kvinnliga smed.
 – Jag älskar mitt jobb, men vill gärna lära mig köra borrigg och 
pålkran också, säger hon.

SE SID 5–7

På uppdrag av Veidekke har Hercules utfört spont-
ning för Sveriges största pumpstation som byggs i 
Borås.
 – Samarbetet har fungerat mycket bra, konstaterar Veidekkes platschef Hans  
Pettersson (t v) och Hercules arbetsledare Anders Karlsson. 

SE SID 4

Gott samarbete 
i Borås

I Norge har Hercules Fun-
damentering prisats för 
sina insatser vid grund-
läggning av ett bostads-
hus i Oslo.

SE SID 12

Under första kvartalet 
2017 genomförs föränd-
ringar i organisationen. 
En ny enhet ”Business 
Support” startas med 
Sara Bjurström som chef. 
Dessutom upphör region 
Stora Projekt att vara en 
självständig enhet.

SE SID 9

Diplom till 
Hercules

På nya poster 

Sandra smider 
stora planer

3
I TOPP

Av hänsyn till miljö och 
klimat är det viktigt att vi 
minskar utsläppen från 
maskinparken. Maskinerna 
med lägst tomgångskör-
ning under perioden 14 nov 
2016–12 feb 2017 var

1. G1310 = < 2 %
 Krister Arvidsson

2. SPM1260 = < 2 % 
 Tomas Wenström

3. G1320 = < 3 %
 Robin Eriksson

Tack för att ni bidrar till en 
grönare grundläggning!
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REGION NORD
Selforsens vattenverk, Skellefteå
Spontning. 1 700 000 kr.
Kv Segelflygaren, Örebro
Betongpålning. 1 790 000 kr.
Göta Kanal, Borensberg
Spontning. 1 100 000.
Bro Duveholm, Katrineholm
Borrade pålar. 600 000 kr.
Lokatten 7, Norrköping
Borrad spont. 1 500 000 kr.
Varvet 2, Karlstad
Betongpålning. 762 000 kr.
Näringen 1, Eskilstuna
Stålpålning. 700 000 kr.
KM7 Billerudkorsnäs, Grums
Betongpålning. Spontning. 102 000 000 kr.
Knäckepilen, Uppsala
Betongpålning. Spontning. 3 600 000 kr.
Kv Gäddan, Sundsvall
Borrade pålar, spontning. 2 900 000 kr.
GC-Tunnel Lenningsväg, Nyköping
Betongpålning. Spontning. 1 400 000 kr.
Kv Nätet 7 & 8, Eskilstuna
Betongpålning. Spontning. 2 500 000 kr.
Glidplanet 5, Örebro
Stålrörspålning klen. 780 000 kr.
SVK Lindbacka-Karslund, Örebro
Stålrörspålning grov. 13 749 000 kr.
Kontorsrutin, Örebro
Stålpålning klen. 554 000 kr.
Stadskajen spont, Västerås
Spontning. 817 000 kr.
Kungsängsverket, C2, Uppsala
Spontning, betongpålning. 8 000 000 kr.

Kv Skutskepparen, Nyköping
Borrad spont. 750 000 kr.
Spont hus 195 Saab, Linköping
Spontning. 600 000 kr.
Glasbiten 2, Linköping
Stålpålning klen. 960 000 kr.
Fallskärmen 1, Örebro
Betongpålning. Borrade pålar. 2 206 000 kr.
V. Piloten 2, Örebro
Betongpålning. 1 098 000 kr.
Train Alliance (Rala), Hallsberg
Betongpålning. 824 000 kr.
BRF Slussen, Örebro
Betongpålning. Stålrörspålning klen. 1 209 000 kr.
Kaptenlöjtnanten, Nyköping
Stålrörspålning klen. 750 000 kr.
Rosenhäll, Linköping
Stålrörspålning grov. Spontning. 1 500 000 kr.
Brunneby-Hälla, Borensberg
Betongpålning. 497 000 kr.
Åriket Esplanaden, Uppsala
Betongpålning. Spontning. 3 742 000 kr.
Råbyvägen, Uppsala
Betongpålning. Spontning. 3 413 000 kr.
Rörhall Ahlsell, Hallsberg
Betongpålning. Stålpålning. 2 970 000 kr.
Div små projekt, Extern Sundsvall
Stålpålning. Spont. 500 000 kr.
Kv. Nötskrikan 1, Umeå
Spont. 1 800 000 kr.
Mejeriet etapp 3, Örebro
Betongpålning. 815 000 kr.
Småbåtshamn, Örebro
Spontning. Träpålning. Stålpålning klen. 2 985 000 kr.
Ängens Skola, Örebro
Betongpålning. 1 218 000 kr.
Citypassagen, Örebro
Spontning. Borrade pålar. 6 975 000 kr.
Tornträdgården, Uppsala
Stålpålning. 3 193 000 kr.
Brf Fröja, Uppsala
Grundförstärkning. 6 285 000 kr.
My Office, Örebro
Betongpålning. Stålpålning. 513 000 kr.

Biopanna 2, Rottneros
Betongpålning. 890 000 kr.
Volvo New PTEC, Umeå
Betongpålning. Spont. 4 200 000 kr.

REGION SYD
Kvillebäcken lott M, Göteborg
Kombipålar. Spontning. 6 552 000 kr.
Kungälvs resecentrum, Kungälv
Betongpålning. 454 000 kr.
Sandlyckans äldreboende, Kungsbacka
Betongpålning. 568 000 kr.
Kv Eol, Uddevalla
Betongpålning. 4 596 000 kr.
Jeppssons, tillbyggnad för VW, Karlskrona
Stålrörspålning klen. 278 000 kr.
Massapressar, Nordic Sugar, Örtofta
Slagna stålpålar. 652 000 kr.
Kv Bryggan, Limhamn
Slagen spont, diverse metoder. 2 663 000 kr.
Kronoborgs slottsrutin, Växjö
Borrade pålar. 291 000 kr.
Vindkraftfundament i Lyrestad, Mariestad
Betongpålning. 851 000 kr.

REGION STOCKHOLM
Herrjärva nya HK, Solna
Spontning. Betongpålning. 10 000 000 kr.
Idrottshall Skärgårdsstaden, Åkersberga
Slagna stålpålar. 292 000 kr.
Sparbanksboken, Hägersten
Slagen spont. 378 000 kr.
Hasselbacken fas 1, Tyresö
Betongpålning. 1 120 000 kr.
FSE502 Hjulsta Norra, förbifarten
Spont. Stagborrning. Stagsättning. 27 791 000 kr.
TPL Stäket, Rotebroleden
Betongpålning. 509 000 kr..

Källa: Projektlistan, Starnet.

2016 var tufft på många sätt. Några enheter käm-
pade med anbud som inte riktigt var på vår sida 
medan andra kämpade med volymer som överträf-
fade alla förväntningar. Alla enheter uppvisade en 
enorm kämpaglöd och yrkesstolthet.

Även 2017 kommer att ställa höga krav på oss 
men det finns goda förutsättningar för ett riktigt 
rekordår. Marknaden är bra i alla länder, vi in-
vesterar i många nya maskiner och vi rekryterar i 

snabb takt. Med god planering och med det engagemang hela Hercules visade 
upp under 2016 känner jag att 2017 blir ett riktigt bra år!

Nu när belastningen är hög på alla är det extra viktigt att vi tar hand om 
varandra. Ta inte de där små genvägarna som ökar riskerna ytterligare. Var upp-
märksam och hjälp varandra att arbeta säkert. Tillsammans ska vi göra 2017 till 
ett år utan allvarliga olyckor. Var rädd om dig!

Mats Norberg, VD

INLEDARE

Jag tror på ett  
riktigt bra år 2017!

Nya uppdrag
Nedanstående lista omfattar nya 
uppdrag som Hercules fått under 
perioden 12 november 2016 till 9 
februari 2017.

Hercules söker nya 
medarbetare – och 
behöver Din hjälp 
att hitta dem…

Hercules ska växa och vara 
fortsatt lönsamma. För att lyckas 
med det behöver vi anställa fler 
duktiga medarbetare. Vi behöver 
fler maskinister till våra pålkranar, 
borrvagnar och spontmaskiner. 
Vi behöver även anställa fler 
maskinmekaniker, smeder, plats-
chefer, entreprenadingenjörer 
och personal som arbetar utan-
för våra maskiner.
 Vi behöver din hjälp! Känner 
du personer som redan i dag  
arbetar i branschen eller är  
nyfikna på vår verksamhet – 
tipsa gärna din närmsta chef.
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MARKNADSUTSIKTER MASKIN OCH TILLVERKNING

MARKNADSUTSIKTER REGION STOCKHOLM

”2016 var ett rekordår  
– och 2017 blir ännu bättre…”

Stockholm fortsatt het marknad

2016 var ett fantastiskt år med rekord 
lite här och där, när det gäller Maskin 
och Tillverkning.

Det har givetvis varit ros och ris från 
våra kunder, men vad kan man annars 
tänka sig, ett år som 2016.

Båda pålfabrikerna har slagit rekord 
i tillverkade och levererade metrar, efter 
ombyggnationen till en mer industriell 
tillverkning. Det har ställt stora krav på 
planering och produktionen har skett i 
två skift. Vid ett flertal tillfällen har vi 
köpt pålar av externa tillverkare.

För att klara en ökad efterfrågan på 
betongpålar har bygglov sökts för Väs-
terås och snart även för Ucklum. Vi har 
tänkt utöka våra lagerytor med längre 
traversbanor. Bygglovet är nu äntligen 
klart i Västerås, och vi är igång med 
pålning samt uppresning av banan.

Stålet har haft den största omsätt-
ningen någonsin. För att klara detta har 
vi letat efter spontlängder som skall 
tvättas, vilket innebär mycket bockkran-
skörning. Inköp av spont har också varit 
viktigt, stålterminalen har aldrig fått nej 
till önskade inköp. 

Även Stålet har fått ett bygglov 
beviljat. Vi kommer att förlänga bock-
kransrälsen så att returytan för material 
kommer att bli större. Vi kan på så vis 
öka effektiviteten av rensning av spont.

Satsning på nya maskiner
Maskin har också slagit rekord. Investe-
ringstakten har aldrig varit större, vilket 

Kommunerna arbetar med att ta fram 
mark för bostadsbyggande. Nya exploa-
teringsplaner tas fram, ofta genom för-
tätning av befintlig bebyggelse. Många 
planer överklagas med hänsyn till olika 
miljöaspekter. Dessa processer drar ofta ut 
i tid vilket innebär brist på byggbar mark.

Bostadsbyggandet fortsätter enligt 
prognos på samma nivå som 2016. En 

har inneburit ersättningsmaskiner men 
även utökning av maskinparken.

Från och med årsskiftet 2015/2016 
har Hercules maskinpark utökats med 
att antal maskiner tack vare att även 
Hercules Fundering nu ingår i koncer-
nen. Maskinavdelningen försöker nu 
att samarbeta över landsgränserna Dan-
mark, Norge och Sverige.

Ordning och reda – en förutsätt-
ning för att klara tillväxt
2016 var också året då Maskin och Till-
verkning startade 5 S. Vi har gjort det 
med rekordfart, och jag tror att de flesta 
är nöjda trots lite misstro från början. Ett 
jättebra arbete från er alla inblandade har 
gjort detta möjligt. Engagemanget gläd-
jer mig samtidigt som jag riktar ett stort 

tack till er alla 
som varit med på 
resan. 

Hur ser då 
2017 ut? Som 
2016 fast mer 
av allt. Det har 
varit en otrolig 
start när det gäl-
ler betongpålar 
och spont. Vi har redan nu slagit ett nytt 
rekord. Nämligen spontköp under en 
månad…

Var skall det sluta?
Anders Lind, chef Maskin

Anders Lind.

trend man ser är att bostadsbyggandet 
ute i kranskommunerna ökar. Infra-
strukturen måste anpassas till en ökande 
folkmängd. Det sker genom stora pro-
jekt som Förbifart Stockholm, där vi nu 
startar arbetet med två etapper, Hjulsta 
Norra och Häggvik tillsammans med 
NCC, och Rotebroleden, där vi arbetar 
med tjeckiska Habau. Även många min-

dre anpassningar av befintligt vägnät 
och trafikplatser planeras.

Planeringen för utbyggnad av tun-
nelbanan mot Nacka och Arenastaden i 
Solna fortgår. Kanske blir det tunnelba-
na ända fram till NCCs nya huvudkon-
tor, Herrjärva, där byggstart sker under 
april månad. Planen finns i alla fall för 
tvärbanan i nuläget. Det kommer att 
hända mycket framöver men ibland tar 
det tid. Förbifarten har vi pratat länge 
om men nu byggs det.

Anders Thureson, chef Region Stockholm

 … och Stålet har haft den största efterfrågan någonsin. Foto: Johan A. Lundberg.

Hercules pålfabriker i Ucklum och  
Västerås slog tillverkningsrekord 2016…  
Foto: Johan A. Lundberg.
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Maskinförare Lasse Andersson och assistent Trevor 
Carter har utfört spontningen vid Gässlösa i Borås, 
där Sveriges kraftfullaste pumpstation ska byggas.  
Foto: Anders Karlsson.

På uppdrag av Veidekke har Hercules utfört spontning  
för Sveriges största pumpstation som byggs i Borås.  
 – Vi handlade upp spontningsentreprenaden i  
kon kurrens och Hercules hade det lägsta anbudet,  
säger Veidekkes platschef Hans Pettersson.

avloppsvatten till det nya reningsverket 
i Sobacken, säger Hans Pettersson.

Vibrerad spont 
Bottenplattan till pumstationen ska 
gjutas tio meter under omgivande 
marknivå. Hercules tog hem uppdraget 
att utföra spontning runt området som 
ska schaktas ur, ett uppdrag värt ca 3 
MSEK. I början av november 2016 var 
erfarna duon Lasse Andersson och Tre-
vor Carter på plats och började vibrera 
ner plank med sin SPM 1250-maskin.

– En tre meter djup frischakt gjordes 
innan spontning. Sponten drevs ned till 
mellan 6 och 15 meters djup. Totalt hand-
lar det om cirka 120 krönmeter, säger 
Hercules arbetsledare Anders Karlsson.

Dubbla hammarband säkrar
Ena långsidan av gropen vätter mot berg 
och övriga sidor mot mark som består av 

sand och silt.  Sponten mot berg är till 
största delen dubbad, men på en sträcka 
av ca 12 meter var lutningen på berget 
80°, vilket omöjliggjorde dubbning.

– Där det inte gick att dubba har vi 
säkrat konstruktionen med ett extra 
hammarband på en lägre nivå. För att 
täta mellan berg och underkant spont 
använde vi en variant av grouting. Det 
arbetet utfördes av vår underentreprenör 
Borrpoolen som även svetsat ham-
marband och borrat berg- och jordstag, 
säger Anders Karlsson. 

Gott samarbete
I början av januari 2017 var Hercules 
i princip klara med sina åtaganden på 
plats för den här gången (hammarband 
och spont ska hämtas hem i sommar), 
men för Veidekke återstår ännu mycket 
arbete innan den nya pumpstationen står 
på plats.

– Schaktningen har tagit längre tid än 
beräknat eftersom det varit svårt att åstad-
komma en grundvattensänkning på grund 
av markförhållandena, men vecka tio räk-
nar vi med att börja förbereda gjutningen 
av bottenplattan, säger Hans Pettersson.

Samarbetet med Hercules har fung-
erat bra tycker han.

– Jag har bara gott att säga. Vi har 
haft en bra diskussion om de problem 
som uppstått. Exempelvis släppte tre 
jordstag när de skulle spännas. Det gick 
dock att säkra med hjälp av extra ham-
marband och en hörnsträva.

Text: Johan A. Lundberg

Borås stad satsar mångmiljardbelopp 
på byggandet av ett nytt kraftvärmeverk 
och ett nytt modernt avloppsreningsverk 
i Sobacken utanför Borås. Projektet är 
i full gång och entreprenören Veidekke 
har bland annat uppdraget att anlägga 
överföringsledningar för fjärrvärme och 
avloppsvatten. Företaget ska även bygga 
en pumpstation invid det gamla renings-
verket i Gässlösa i utkanten av Borås. 

– Den blir Sveriges största med 
kapacitet att pumpa 9 000 kubikmeter 

Spontar för Sveriges 
största pumpstation

FAKTA:  
Pumpstation, Gässlösa, Borås
Sveriges kapacitetsmässigt största pumpsta-
tion ska pumpa avloppsvatten från Borås 
till stadens nya reningsverk som byggs i 
Sobacken, ca 7 kilometer söder om centrum. 
Pumpstation och reningsverk ska tas i drift 
under 2018.

Byggherre: Borås Energi och Miljö.

Totalentreprenör: Veidekke.

Hercules uppdrag: Hercules har utfört 
spontning runt ett 770 kvm meter stort område 
som ska schaktas ur till 10 meters djup under 
omgivande marknivå, totalt ca 119 krönmeter. 
Spontkonstruktionen är till del dubbad samt 
bakåtförankrad med hammarband (UPE 
300) och borrade jord- och bergstag. Tätning 
mellan överkant berg och underkant spont har 
på kortare sträcka utförts med grouting.

Utförandetid: november 2016–januari 2017

Entreprenadsumma: 3,0 MSEKVeidekkes platschef Hans Pettersson och 
Hercules arbetsledare Anders Karlsson.
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Fler kvinnor i 
produktionen

Grundläggning är av tradition en mycket mansdo-
minerad bransch. Men kvinnorna blir fler och fler 
– åtminstone inom Hercules. Av de 50 nya medarbe-
tare som anställdes förra året var 12 kvinnor (24 %). 
 – Att öka antalet kvinnliga medarbetare är en del 
av Hercules strategi, säger personalchef Anette 
Gibson.

Av de tolv kvinnor som anställdes 2016 
är nio verksamma inom produktionen 
på olika sätt. Det är två smeder, två 
geokonstruktörer, två entreprenading-
enjörer och tre transportledare. Därtill 
kommer tre administratörer.

– Det är jättebra att vi lyckats rekry-
tera fler kvinnor. Ska vi kunna växa med 
marknaden måste vi vidga rekryterings-
basen. Dessutom är en jämnare köns-
fördelning bra för verksamheten, säger 
Anette Gibson.

GRUNDLIGT har pratat med tre kvin-
nor om hur de upplever att jobba i Her-
cules och i en mansdominerad bransch 
som grundläggning.

Bianca bor med man och tre barn i 
Jörlanda, två mil söder om Ucklum. 
Hon är född i Belgien, kom till Sverige 
som barnflicka 1999, förälskade sig 
och blev kvar. 

– I Sverige har jag jobbat med trans-
port och logistik. På min sista arbets-
plats trivdes jag inte så jag sade upp 
mig utan att ha ett nytt jobb att gå till. 

En dag såg hon en annons där Her-
cules sökte en transportledare. Hon tog 
kontakt och fick komma på intervju till 
fabrikschefen Peter Elmgren. 

– På den vägen är det. Jag fick jobbet 
och det är jag mycket glad för. Jag trivs 
jättebra, säger Bianca.

Ställföreträdande fabrikschef
När GRUNDLIGT ringer upp Bianca 
är hon ensam hemma i villan i Jörlan-
da. Resten av familjen är på sportlov i 
Branäs. 

– Jag går en kurs i fabriksbetongtill-
verkning den här veckan, Betong II. Det 
är väldigt mycket nytt att tränga in i och 

lära sig. Men väldigt roligt och spän-
nande också, säger hon.

Varför behöver en transportledare, vars 
främsta uppgift är att koordinera trans-
porterna av pålar till olika byggarbets-
platser, också lära sig betongtillverk-
ningens hemligheter? 

– Det är bara jag och Peter på kontoret. 
I den händelse han behöver vara borta 
ska jag kunna rycka in som ställföre-
trädande fabrikschef. För att klara det 
behöver jag lära mig mer om produktio-
nen av betongpålar, förklarar Bianca.

Ensam kvinna på arbetsplatsen
Bianca är ensam kvinna på sin arbets-
plats, men det är ingenting hon tänker 
så mycket på säger hon. 

– Nej, jag kan inte påstå att jag sak-
nar kvinnliga kollegor. På min förra 
arbetsplats var kvinnorna i majoritet 
och det var mycket småtjafs och irrita-
tion. Här upplever jag alla som väldigt 
trevliga och hjälpsamma.

Hon tror dock att traditionellt man-
liga arbetsplatser mår bra av att få in 
kvinnor, på samma sätt som traditionellt 
kvinnliga arbetsplatser mår bra av att få 
in män. I pålfabriken i Ucklum är samt-
liga elva kollegor män.

– Det är en mycket manlig miljö som 
säkert skulle må bra av ett ökat kvinn-
ligt inslag, säger Bianca. 

Text: Johan A. Lundberg

Bianca koordinerar  
transporterna från Ucklum

FLER KVINNOR I PRODUKTIONEN

I februari 2016 började Bianca Öhman, 39 år, jobba som 
transportledare och logistikingenjör vid pålfabriken i Uck-
lum. På anläggningen är hon ensam kvinna. 
 – Vid anställningsintervjun fick jag frågan vad jag tänkte 
om just det. För mig är det inga problem. Jag är uppvuxen 
med tre bröder och har nog alltid varit en tjej med skinn 
på näsan.

Bianca Öhman, transportledare vid pålfa-
briken i Ucklum. Foto: Privat.
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Sandra Boox, 23 år, anställdes i Hercules i april 2016.  
Hon är pionjär eftersom hon är företagets första kvinnliga 
yrkesarbetare och smed. 
 – Jag trivs jättebra. Den manliga miljön skrämmer mig 
inte. Den är jag van vid hemifrån. Jag är uppvuxen med 
bara killar, det vill säga farsan och mina bröder, säger hon.

Sandra vill inte bli särbehandlad på 
arbetsplatsen för att hon är kvinna.

– Jag vill göra samma jobb som 
killarna. 

Tycker du att det vore bra om det kom in 
fler kvinnor på arbetsplatserna?

– Ja, om det är tjejer som gillar det här 
”skitiga” jobbet. Det är kul att Hercules 
i slutet av 2016 anställde ytterligare en 
kvinnlig smed, Michaela Persson. Vi 

kommer från samma ort och gick svets-
utbildningen tillsammans, säger Sandra.

Vill lära sig köra pålkran också 
Hercules medarbetare i entreprenad-
verksamheten har arbetsplikt i hela 
landet. Det betyder att ni ibland jobbar 
i projekt långt från hemorten och bor 
borta i veckorna. Hur upplever du det? 

– Ja, gillar det livet. Jag tycker det är 
roligt att komma till nya platser, se nya 
miljöer och möta nya kollegor. Jag tror 
inte jag skulle stå ut att jobba som smed 
på en fast arbetsplats som exempelvis 
en verkstad. 

Åren framöver vill hon först och 
främst försöka bredda sin kompetens 
och utvecklas inom sitt yrke.

– Jag känner att det är bra att kunna 
mer än bara svetsning. Jag vill gärna 
lära mig köra borrigg och pålkran ock-
så, säger Sandra.

Text: Johan A. Lundberg

Sandra är pionjär
FLER KVINNOR I PRODUKTIONEN

På gymnasiet läste Sandra textil- och 
sömnadsprogrammet. Några tankar på 
att bli smed hade hon knappast. Men 
efter gymnasiet fick hon jobb som 
brandvakt på ett företag och vid en rond 
ute på en industri fick hon syn på några 
svetsare i aktion.

– Jag tyckte det såg häftigt ut och 
tänkte att det där skulle jag vilja prova.

Sagt och gjort. Med hjälp av arbets-
förmedlingen fick Sandra, som kommer 
från Sandviken utanför Gävle, plats på 
en sex månaders svetsutbildning hos 
Lernia. Efter avslutad utbildning ham-
nade hon hos ett bemanningsföretag 
som hyrde ut henne till en grundlägg-
ningsfirma.

– Där jobbade jag i ett år och föräls-
kade mig i den här leriga branschen.

Sandra hade hoppats få fast anställ-
ning men företaget föredrog inhyrd 
personal. Då började Sandra se sig om 
efter andra arbetsgivare och fick napp 
hos Hercules.

– Det var två företag som ville an-
ställa mig. Jag valde Hercules eftersom 
det är ett större företag och för att det 
andra företaget främst var verksamt på 
västkusten. Jag hade ingen lust att bo-
sätta mig i Göteborg.

Behövs inte lika mycket  
muskelkraft i dag
På Hercules har hon trivts från första 
början. I mitten av februari när vi talas 
vid är Sandra på ett bygge i Uppsala där 
hon svetsar hammarband. Är inte det ett 
för tungt jobb för en tjej egentligen? 

– Nej, det är just det det inte är. Det är 
ett av de lättaste smedjobben. Man har ju 
redskap och verktyg till allt. Det behövs 
inte mycket muskelkraft för att hantera 
stålbalkarna. Det tyngsta är att lyfta runt 
svetsen och gaskärran, säger Sandra.

Sandra Boox läste textil och sömnadsprogrammet på gymnasiet innan hon bestämde sig 
för att bli smed. Både sömnad och svetsning handlar om att sammanfoga material, så 
skillnaden är inte så himla stor som folk verkar tro, menar hon. Foto: Privat.

”Jag tycker det är roligt att komma till nya  
platser, se nya miljöer och möta nya kollegor.”
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Göta Sörqvist, 39 år, har garanterat ett 
annorlunda CV än andra entreprenad-
ingenjörer inom Hercules. Hon har en 
karriär i den kommunala vård- och om-
sorgssektorn bakom sig.

– Jag har framför allt arbetat i verk-
samheter för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Det gjorde jag 
i ganska många år, men med tiden bör-
jade jag känna att jag ville pröva någon-
ting annat. Hitta en ny utmaning i livet.

För en god granne, som jobbade på 
KC-avdelningen i Hercules, hade Göta 
berättat om sin önskan att byta inrikt-
ning i arbetslivet.

– Det visade sig att han behövde stöd 
med olika administrativa arbetsuppgif-
ter och på så vis fick jag en projektan-
ställning på KC-avdelningen. Jag blev 
jätteglad och jättenervös på samma 
gång. Grundläggning var en helt okänd 
värld för mig. Jag tror exempelvis aldrig 
att jag hört ordet ”spont” innan jag bör-
jade på Hercules, berättar Göta.

Jobbar med uppföljning
Projektanställningen var tidsbegränsad 
och förlängdes inte. Göta hade dock fått 
nys om att Hercules sökte tjänsteman 
till andra befattningar på KC-avdelning-
en. Hon tog kontakt med Mats Olsson, 
anmälde sitt intresse och höll sedan 
tummarna.

– Jag fick jobbet som entreprenad-
ingenjör, men eftersom KC-avdelningen 
är nedlagd jobbar jag i dag på region 
Syd. Entreprenadingenjörerna i Hercu-
les har lite olika inriktning. Jag arbetar 
nära produktionen och håller i uppfölj-
ning av våra projekt, berättar hon. 

Tuff utmaning 
Hur det då varit att sadla om från vård- 
och omsorgssektorn till grundläggnings-
branschen? 

– Det har varit en oerhörd utmaning då 
jag dels saknar teknisk utbildning, dels 
lämnat min bekvämlighetszon. I mitt tidi-
gare yrkesliv kände jag mig väldigt säker 

eftersom jag hade en stadig kunskaps-
bas att stå på. På Hercules har det varit 
tvärtom. Jag var en komplett nybörjare. 
Det har funnits stunder då jag känt tvivel 
på om jag kommer att kunna lära mig allt.  
Men jag har aldrig ångrat att jag tog ste-
get. Det var den utmaning jag letade efter. 

– Successivt har jag arbetat upp min 
kunskapsbank. Jag har också kunnat 
bygga på ytterligare teoretisk kunskap 
via platschefsprogrammet, som var en 
intern utbildning som pågick parallellt 
med mitt arbete under 2015–2016.

Du kommer från en kvinnodominerad 
bransch till en verksamhet som har mot-
satt förhållande. Hur har det varit?

– Det har stärkt mig i min övertygelse att 
blandade arbetsplatser fungerar bäst. Det 
uppstår likartade problem vare sig arbets-
platserna domineras av män eller kvinnor. 

Tycker du att Hercules ska sträva efter 
att få in fler kvinnor i produktionen?

– Mitt svar på den frågan är ett rung-
ande ja. 

Känner stolthet 
Hur ska det gå till – har du några tips?

– Jag önskar jag hade ett svar på den frå-
gan. Det har jag inte tyvärr. Men jag vet 
att det behöver bearbetas från alla håll. 
Kvinnor kan ha förutfattade meningar 
om hur det är att jobba i verksamheter där 
männen dominerar. Jag får ofta höra hur 
tuff jag är som tagit jobb i den här bran-
schen. Men jag känner inte att jag behö-
ver vara tuffare här än jag behövde vara 
inom vården. Jag har fått ett väldigt gott 
och respektfullt bemötande av mina kol-
legor. Jag känner en oerhörd stolthet över 
att få arbeta i ett lag med den förmågan 
och i ett företag med den kulturen.

Så du skulle kunna rekommendera  
andra kvinnor att börja jobba på  
Hercules?

– Absolut!
Text: Johan A. Lundberg

Göta Sörqvist är entreprenadingenjör hos Hercules och 
medlem i NCC Industrys mångfaldsgrupp. Hon tycker  
det är bra att Hercules lockar till sig fler kvinnor i olika  
befattningar. 
 – Jag tror på mixade arbetsplatser, säger hon.

Göta lämnade vården  
och blev grundläggare

FLER KVINNOR I PRODUKTIONEN

”Grundläggning var 
en helt okänd värld 
för mig.”

Foto: Privat.
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Projekt Øresund Strandpark i København er et af Dan-
marks største aktuelle boligprojekt. Hercules har udført 
spunsning, grundvandssænkning samt pæleboring til et 
14 etagers højhus med kælder. 

Første skridt i projektet var etableringen 
af byggegruben og udgravningen af 
denne. Gruben blev etableret med spuns 
og måler 29x27 meter. Den blev ud-
gravet af NCC Infrastructure´s 29 tons 
gravemaskine med 3D maskinstyring, 
da byggefeltet var udlagt i mindre felter 
på 5x5 meter grundet jordforurening. 

Næste skridt i projektet var boringen 
af 88 stk. ø700 funderingspæle fra kote 
–1.00 til kote –12.50 – dog med visse 
variationer. 

Fire typer pæle
Projektet indeholder i alt fire typer pæle: 
A-,B-,C- og D-pæle. 69 stk. A-pæle som 
er en ”standard” pæl, hvor der bores 
med casing fra terræn kote –1.00 til kote 
–12.50. B-,C- og D-pæle udføres alle med 
blivende dobbelt casinger i forskellige ko-
ter. Det vil sige, at der først er nedvibreret 
et ø1020-rør til ønsket spidskote, som 
herefter er oprenset. Dernæst er der ned-
vibreret et ø813-rør 20 cm. dybere end 
ø1020-røret. Herefter bores der med ø700 
casing indeni ø813-røret til bundkoten 
–12.50. Herefter er mellemrummet mel-

lem ø1020-røret og ø813-røret dækket til, 
for at sikre at mellemrummet ikke bliver 
fyldt med jord eller andre friktionsmate-
rialer, der ville kunne overføre kræfter fra 
inder til yder casing og videre ud i jorden. 

Nær metrotunnel
Grunden til at der er valgt en løsning 
med dobbelt blivende casinger er, at der 
ligger en metrotunnel mindre end 10 
m. fra byggegruben. I dette tilfælde har 
rådgiveren været bange for den sidevejs 
kræftoverførsel i pælene, der så ville 
skabe tryk ind mod metroen. 

Sidste fase i projektet var udgravning 
til færdig dybde – dette er ca. 1,40 m. 
under terrænet, hvor der blev boret fra. 
Der blev gravet ud i flere etaper, da den 
øverste meter af alle pæle skulle kappes. 
Dette gøres for at sikre at den færdige 
pæletop har en ordentlig betonkvalitet. 
Alle pæle er støbt med tremiepipe og 
under vand. Ved denne metode kan det 
ikke undgås at have en udvaskning af 
cementen i den øverste del af pælen, da 
den skal fortrænge vandet op i takt med 
støbningens fremdrift. 

Flot projekt
Projektet var ret avanceret og med det i 
betragtning samtidig med opstart af ny 
fagområde med nye folk, har vi håndte-
ret det ganske flot.

Text och foto: Frederik Abildtrup och Jesper  
Schack Fønss Bach, Hercules Fundering

PROJEKT

Pæleboring til høyhus  
i Øresund Strandpark 

Projektet indeholder i alt fire typer borede pæle. Filterboring, til grundvandssænkning. 

FAKTA:  
Øresund Strandpark, København
Boligerprojekt om 440 boliger. Bebyggelsen 
består af fire vinkelformede bygningsblokke 
i op til 7 etager samt et højhus på 14 etager. 
Boligbebyggelsens samlede etageareal 
udgør 42 000 m² med 225 tilhørende 
parkeringspladser i terræn samt i 8.000 m² 
P-kælder under bebyggelsen.

Byggherre: Skanska A/S

Hercules kund: Sjælsøe management ApS

Hercules uppdrag: Spunsning, 
grundvandssænkning samt boring af 
fundamentens pæle til et 14 etagers højhus 
med kælder.  

Utförandetid: 1 okt 2016–7 feb 2017

Kontraktssumma: ca 7,0 MDKR
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ORGANISATION

Nya organisationen – så ser den ut
De förändringar som genomförs i Hercules organisation under 
första kvartalet 2017 innebär i korthet följande.
• De strategiska huvudområdena Operational excellence och 

Market excellence samlas under en ny enhet ”Business 
support”. Enheten Business support 

 omfattar: Verksamhetsutveckling, 
Marknad, Produktionsutveckling och 
Tillverkning. Chef för den nya enheten 
blir Sara Bjurström, som sedan 
tidigare är medlem i ledningsgruppen.

• Regionen ”Stora Projekt” integreras 
 i entreprenadregionerna: Sverige Nord, 

Stockholm, Sverige Syd, Hercules Fundering 
 i Danmark samt Hercules Fundamentering i Norge. Resurser för 

Stora projekt, kommer alltså inte att separeras i en egen region.

Johan Blumfalk, som är chef för Region Stora Projekt och 
medlem i ledningsgruppen har utsetts till affärschef inom NCC 
Infra Services som är en division inom affärsområdet NCC 
Infrastructure. Han lämnar sina uppdrag samt VD-posten i 
hälftenägda dotterbolaget Hercules-Trevi Foundations AB den 
30 mars. 
 – Johan kommer dock även efter detta datum att se till 
att Hercules-Trevis största uppdrag i Sverige någonsin, 
markförstärkningen av Stockholms nya storhamn i Norvik, 
landar på ett bra sätt. Det projektet avslutas under våren,  
säger VD Mats Norberg.

Anders Lind, som varit chef för de dubbla funktionerna 
Maskin och Tillverkning, har fått uppdraget att utveckla NCCs 
maskinverksamhet på övergripande koncernnivå. Han lämnar 
därför uppdraget som chef för funktionen Tillverkning liksom 
platsen i ledningsgruppen. Anders kvarstår dock som chef för 
Maskinavdelningen i Hercules. 

Andreas Hansson slutade i Hercules i februari för att starta 
egen konsultverksamhet. Han har haft de dubbla rollerna 
som teknik- och marknadschef och har också ingått i 
ledningsgruppen.

Anne ny teknikchef 
Till ny teknikchef efter Andreas har utsetts 
Anne Unverzagt, som arbetat på 
Hercules teknikavdelning sedan 2013. 
Hon fortsätter att vara operativ som 
geokonstruktör men kommer att avsätta 
en del av sin tid för den nya rollen.
 – Anne är erfaren och uppskattad av 
organisationen och kollegorna. Jag är väldigt glad att Anne vill 
överta stafettpinnen, säger Mats.

Mats ny VD i expansivt HTF
Mats Olsson, som är regionchef i Sverige 
Syd, övertar uppdraget som VD för 
Hercules-Trevi Foundations AB (HTF). 
Mats Norberg kommenterar:
 – Mats O behåller rollen som 
regionchef och med den nya struktur han 
byggt upp i sin region så kommer detta passa 
in utmärkt. De närmaste åren ser vi en stor marknad för HTF, 
särskilt på västkusten.

En ny marknadschef och en ny chef för 
Tillverkningsfunktionen ska också tillsättas. 
– Till båda dessa tjänster har det varit ett stort antal sökande. 
Så fort rekryteringarna är klara kommer de att offentliggöras, 
säger Mats.

Under första kvartalet 2017 blir det förändringar i Hercules organisations-
plan. De är bland annat framkallade av att personer på nyckelbefattningar 
går vidare till nya uppdrag inom NCC eller slutar i företaget.

ORGANISATION

Sara, Mats och Anne får utökat ansvar 

Business Support* Sara Bjurström
Operation development
Marketing
Production development
Manufacturing

Hercules*
Mats Norberg

* Ingår i ledningsgrupp

Finance* Johan Hagängen

Admin Jeanette Hörner

HR* Anette Gibson

Purchasing* Joakim Gullmark

Stockholm*
Anders Thureson

Sweden North*
Johan Eirefors

Norway*
Dag Vidar Noraberg

Denmark*
Jesper Fönss Bach

Sweden South*
Mats Olsson

Machinery
Anders Lind

Rebar* 
George Afram

Design Anne Unverzagt

HerculesTrevi
Foundation
Mats Olsson
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Johan Blumfalk lämnar Hercules efter 16 år och blir affärs-
chef på Infra Services, en avdelning inom NCC Infrastruc-
ture, som sysslar med allt från markentreprenader till väg-
service.

nadschef och medlem i ledningsgruppen 
2011. 2015 blev han chef för den nystar-
tade regionen Stora projekt och VD för 
dotterbolaget Hercules-Trevi Foundation.

– Stora projekt startades framför allt 
för att vi skulle säkerställa personella 
resurser till de stora projekten som 
NCC tävlar om. Men det har gått så där. 
I rådande marknadsläge har det varit 
svårt att hitta lediga personer med rätt 
kompetens. 

Däremot känner han stor stolthet 
över vad Hercules-Trevi åstadkommit 
under senare år.

– Vi har vågat sätta ambitiösa mål 
och ökat omsättningen. Vi tog hem den 
största ordern i företagets historia när 
vi fick uppdraget att förstärka marken i 
Norvik, där Stockholms nya storhamn 
byggs. Det är ett projekt som vi ska ro i 
land på ett bra sätt i vår, säger Johan.

Kunniga kollegor och lärorika 
projekt 
Vad kommer du att minnas mest av dina 
år i Hercules?

– Att Hercules har varit en mycket bra 
skola. Jag har varit omgiven av en stor 

grupp människor, ingen nämnd och 
ingen glömd, som väldigt generöst 
delat med sig av sin kunskap och sina 
erfarenheter i olika sammanhang.  Alla 
dessa människor har gjort det väldigt 
utvecklande att jobba i Hercules. Sedan 
minns jag naturligtvis vissa projekt mer 
än andra.

Vilka då?

– Ett brobygge i byn Gustafs i Dalarna 
2005. Vi anlade spontlådor i vatten, ar-
betade med pålkranar på arbetsbryggor 
och använde många olika tekniker. Det 
var ett otroligt lärorikt projekt.

– Ett annat projekt var Tunbergets 
trafikplats i Sollentuna. Jag var geokon-
struktör och vi lämnade in ett sidoanbud 
med en permanent jordspikning som 
alternativ till betydligt dyrare konventio-
nell förstärkning. Oden, som var entre-
prenör, köpte idén. Jag tror det var en av 
de första permanenta jordspikningarna 
som gjorts i Sverige, så det var speciellt.

– Ett tredje minnesvärt projekt var 
när vi skapade tätskärmen med jetpelare 
runt riksdagshuset som jag nämnde 
ovan. Det var ett mycket komplext pro-
jekt i en krävande miljö. 

Delaktig i strategiarbetet
Som medlem i ledningsgruppen har Jo-
han under senare år även varit starkt en-
gagerad i arbetet med att utveckla Hercu-
les strategiska plan för åren 2016–2020.

– Det har varit ett spännande arbete 
där vi satt ambitiösa mål. Riktningen 
framåt hoppas jag framstår som tydlig. 
Tillväxten skapar möjligheter med nya 
maskiner med mera. Hercules är redo 
att växla upp ytterligare.

Strategin säger bland annat att Hercules 
ska utveckla relationerna till sina kunder, 
inte minst NCC, där du snart börjar jobba?

– Jag kan konstatera att relationerna 
mellan Hercules och NCC fungerar 
mycket bättre i dag än för tio, tolv år 
sedan. Då kunde man förvänta sig fem 
minuters utskällning i början av varje 
möte. I dag finns en helt annan respekt 
för varandras olika roller och det är 
viktigt att vi fortsätter att förbättra sam-
arbetet. Målet att vi ska jobba som ett 
NCC har haft effekt, avslutar Johan.

Text: Johan A. Lundberg

– Det är lite blandade känslor, förstås. 
Hercules har ju varit en stor del av, ja, 
nästan hela mitt yrkesverksamma liv. 
Men samtidigt känns det kul och spän-
nande att få den här chansen och inleda 
ett nytt kapitel i sin yrkeskarriär.

Kommer du att få nytta av din erfarenhet 
och kompetens inom grundläggning i ditt 
nya jobb?

– Ja, det kommer jag absolut att få. Infra 
Services är ju kund till Hercules. När 
NCC exempelvis ska bygga hus är det 
enheten Infra Services som upphandlar 
spontning, schaktning och grundlägg-
ning. Jag ser fram mot gott samarbete i 
många intressanta projekt framöver.

Många roller
Johan, som idag är 42 år, gick ut KTH 
1999 och började på Hercules som geo-
konstruktör 2001. 2005–2009 arbetade 
han som anbudsledare i Stockholm. Det 
var under en period då stora infrastruk-
turprojekt som Norra länken och City-
banan var ute för upphandling. Därefter 
jobbade han som entreprenadingenjör 
tills han utsågs till teknik- och mark-

Johan Blumfalk på Norviks udde där Hercules-Trevi förstärker marken på uppdrag av 
Stockholms hamnar. Foto: Johan A. Lundberg.

Nu blir Johan  
kund till Hercules
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RAPPORTERADE OLYCKOR 
UE-chaufför skulle lasta överbliven spont, 
trampade i ett knekthål och slet av ett ledband 
i ena knäet. Lång sjukskrivning. 
Tänk på: Se till att alla knekthål täcks snarast 
möjligt.
Vid lyft av slagsko ur en pall välte en 
bredvidstående slagsko så att YA:s lillfinger 
kom i kläm.
UE-chaufför gick utanför lastbilen, halkade och 
slog axeln illa. Sjukskrivning ca 3 månader.
NN skulle flytta på en presenning som låg på 
marken. Presenningen dolde en grop med ett 
djup på ca 15–20 cm. YA trampade i gropen 
och vred till foten.
Brännskada på underarm vid demontering av 
hammarband på grund av oväntat sprut.
NN fick betong i ögonen vid tvättning av 
blandaren med högtryck.

RAPPORTERADE TILLBUD 
Vid tändning av en skärbrännare upptäcktes 
läckage i slangen.
Vid spontning i vatten stötte man på hinder. 
Det började sippra upp en oljeprodukt ur 
vattnet.

Assistent till maskinförare fick en lerkaka från 
augerborr på hjälm och axel vid riktning av 
påle.
Borrhjälpare fick foten i kläm mellan röret och 
marken på grund av fel arbetsmetod.
Borrare glömde montera luftslang på rigg. 
När kompressorn laddade på luft började 
luftslangen flyga omkring okontrollerat.
Borrare hotades med skjutvapen från ett 
bostadshus intill arbetsplatsen.  
Förövaren omhändertogs av polisen.
Rör rullade av lastbil vid lossning med 
grävmaskin utrustad med grip.
Borrnyckel från nyckelgrepp på borrstål 
BV1100 skulle tas bort. Borrnyckeln föll då ca 
10 cm. NN hann inte bromsa upp fallet utan 
nyckeln träffade långfingret på vänster hand. 
NN tappade känseln i fingret som blev blått, 
ömt och svullnade upp. 
När YA gick på arbetsplatsen klev han ner i ett 
hål i marken som var ytligt täckt med grus.
Vid lyft av extra formar gav lyftpunkten vika 
och formen föll ca 20 cm.
YA slog underarmen i kanten på en påle. 
Han hade krokat pålar och skulle klättra 
ner. Trampade på en ögla på en annan 

påle, tappade balansen och tog emot med 
underarmen. Underarmen blev lätt svullen.
Flera halkningstillbud i Veddesta på grund av 
bristfällig halkbekämpning och snöröjning.
En metallbit ramlade från sponten ca 8 m, 
dåliga svetsar från Västerås.  
Spontterminalen ser över kvalitetskontrollen.
En spontplanka spontades lägre än det 
var utsatt och då kom man åt en kabel. 
Kabeln följde inte utsättningen utan korsade 
spontlinjen.
YA skulle gå iland från arbetsbåten vid avslutat 
jobb. Halkade och föll i vattnet.
Efter pålning ska flytläget gå ifrån när man kör 
en funktion. Maskinist körde en rörelse som 
ska lyfta knekten. Han svängde samtidigt, såg 
att knekten stod kvar och att ett uppropstecken 
blinkade på vinsch-symbol men ingen larmtext. 
Han lyfte upp knekten med fånglinan och när 
han släpte spaken föll knekten nedåt, fritt fall! 
Liebherr felsökte. De ska ta bort en funktion 
på våra LRH100 pålkranar. Maskinisten hade 
aktiverat en knapp som inte behövs i LRH100.

Sammanställning:  
Pia Selenius, arbetsmiljöingenjör

SÄKRA ARBETSPLATSER

Olyckor och tillbud oktober–december 2016

William Eriksson, yrkesarbetare:
– Det har blivit en väldig förbättring i 
fabriken tycker jag. Det ser renare och 
snyggare ut. Det är bättre ordning och 
lättare att hitta saker. Nu ska jag sopa 
upp lite betongspill, så man slipper 
trampa i det…

Michael Landell, maskinoperatör:
– Jo, även jag har anammat den här 
japanska 5 S-kulturen. Det är väl bra 
att vi får mer ordning och reda. Men 
maskinen som jag styr och övervakar 
och som tillverkar armeringskorgar 
till pålarna går hela tiden.  Det är svårt 
att få tid att städa, plocka undan och 
underhålla maskinerna. Det måste vi se till att skapa utrymme 
för framöver. Jag har också lite idéer om vad vi kan göra för att 
spara tid och bli mer effektiva.

 Johan Lundin, yrkesarbetare:
– Visst har det blivit mer ordning och 
reda. Vi har märkt ut var utrustningar 
och verktyg ska förvaras, man kan röra 
sig mer obehindrat eftersom det inte 
står prylar i gångarna. Men vi måste nog 
fundera lite mer på hur och var vi förvarar 
olika verktyg så att det blir mer rationellt.

Ture Törnkvist, biträdande operatör, 
betongstationen:
– Jag hoppar in och kör betongstationen 
när den ordinarie operatören Roine är 
borta. Då är det bra att det är ordning 
och reda här i operatörshytten så att man 
vet var saker och ting finns. Det underlättar 
för mig, så jag tycker 5 S är bra.

Text o foto: Johan A. Lundberg

Hercules fabriker går för högtryck! Aldrig har efterfrågan på betongpålar varit så stor som nu. Kraven på ordning 
och reda i produktionen är följaktligen också större än någonsin. Därför har medarbetarna i Ucklum och Väster-
ås under 2016 fått utbildning i och börjat tillämpa 5 S – ett leanverktyg och en arbetsmodell som ska underlätta 
för produktionen att göra ett bra jobb. Utbildningarna fortsätter under våren 2017.  
 GRUNDLIGT frågade några medarbetare på pålfabriken i Västerås om de upplever att 5 S gör någon skillnad.

ENKÄT

5 S gör nytta i fabriken
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I Norge har Hercules Fundamentering utsetts till 
Månadens UE av entreprenören HENT. 

Månedens UE
Utfordringene ble løst ved god kom-
munikasjon på byggeplassen, en pro-
fesjonell og samarbeidsvillig innstil-
ling og et stort fokus på sikkerhet. Et 

verneombud valgte 
ved flere tilfeller å 
stoppe monteringen 
for å la andre UE’er 
gjøre seg ferdige i 
vårt område. Likevel 
ble fremdriftsmålene 
nådd. Dette førte til 
at vi, basert på «pre-
stasjoner innenfor 
HMS, KS og frem-
drift», ble belønnet 
med utmerkelsen 
«Månedens UE» av 
HENT i desember. 
All skryt til våre 
dyktige yrkesarbei-
dere, som løser alle 
tenkelige utford-
ringer på en god 
måte. Bra jobba! 

Text och foto: Petter Askim, 

 platschef, Hercules Fundamentering

AKTUELLA PROJEKT

Diplom till Hercules

FAKTA: Fornebuporten B2

Bostadsprojekt i Oslo.

Byggherre: Profier AS.

Entreprenör: HENT AS.

Hercules uppdrag: Grundläggning för 
fyra flerbostadshus med stålkärnepålar i 
dimensionerna Ø120, Ø150 och Ø180.  
Totalt: 1500 m.

Utförandetid: december 2016 till februari 2017

Kontraktssumma: 4,0 MNKR

Fornebuporten Bolig 2 er et prestisje-
prosjekt på Oslos beste vestkant i regi 
av HENT AS. Ved ferdigstillelse vil 
området bestå av 150 topp moderne 
leiligheter fordelt på 4 blokker. Da 
leilighetene ble lagt ut for salg i april 
kom det inn 
over 100 bud 
de første minut-
tene. Med andre 
ord er området 
rundt den gamle 
lufthavnen svært 
populært. 

Hercules rolle
Hercules rolle 
i prosjektet har 
vært boring og 
montering av 162 
stålkjerner fra 1,5 
til 18 meters dyp. 
Prosjektet har 
vært preget av nye 
plassjefer, ambi-
siøse fremdrift-
splaner og en kontinuerlig kamp om 
det lille som fantes av arbeidsrom. Til 
tider har vi måttet jobbe i umiddelbar 
nærhet av alt fra graving og pigging, 
til armering og støp. 

Første uken på Fornebu. Jan Trandheim 
borer og Tore Andre Baann er hjelpemann. 

Christian Johansson brenner av en stålk-
jerne. Christian er verneombud på plass 
og har valgt å sperre området av hensyn til 
sikkerhet.  

mailto:andreas.hansson@hercules.se

