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Skyddsombud 
behövs – för 
säkerhets skull…

G R U N D L Ä G G A N D E  I N T E R N I N F O R M AT I O N
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Mikael Eriksson är smed, borrmaskinist och  ett av Hercules 
skyddsombud.
  – Eftersom verksamheten växer och vi blir spridda på fler arbets-
platser behöver vi bli fler skyddsombud i Hercules. Det är viktigt 
att vi sätter säkerheten främst i alla lägen, säger han.

SE SID 6

Kalundborg  
havn bygger ut
Vi säger grattis till  
Hercules i Danmark som 
tagit hem den största 
entreprenaden i organisa
tionens historia. 

SID 10

Expert på betong
Iad Saleh på NCC Teknik 
hjälper Hercules pål
fabriker med olika  
utvecklingsprojekt.

SID 12

Svårspontat  
JM-projekt
Trafikverket ställer tuffa 
krav på sponten när JM 
bygger bostäder intill 
järnvägen i Uppsala.

SID 8

Tio frågor  
till Ulrika
#metookampanjen lyfter 
upp ett stort samhällspro
blem. Jag följer den med 
stort intresse, säger Ulrika 
Sandahl, som tillträdde 
som ny chef för Hercules 
verksamhet i Sverige den 
1 november.
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Terje Vestgård och Arne Krogh är två av 80 nya med
arbetare som drog på sig Herculesoverallen den 1 
november när förvärvet av Nordisk Fundamentering 
AS fullbordades
 – Vi er utelukkende positiv til dette, säger de. 
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MARKNADSKRÖNIKA

En text jag önskar att jag  
inte hade behövt skriva…

Vad skriver man om i sin första 
krönika? Att Hercules går som tåget 
och att vi växer så det knakar vet ni, 
och att julen närmar sig fortare än 
vad vi hinner med är ett faktum. Så 
jag har bestämt mig för att skriva 
om elefanten i rummet och det som 
vi helst önskade att vi inte behövde 
tala om. Ämnet som fyllt och fortfa-
rande fyller både löpsedlar och våra 
Facebook-flöden.

Det som startade med att en pro-
ducent i USA anklagats av kvinnliga 
skådespelerskor för sexuella trakas-
serier har byggts upp till en våg som 
sköljt över Atlanten. I Sverige har 
personliga vittnesmål pekat ut en-
skilda individer och hela branscher 

som minst sagt rejält 
ruttna genom #metoo 

och flera andra 

P.S Grundligt 
står inför spännande 

förändringar under 2018  
– nytt namn, ökat nordiskt 

fokus och ett helt nytt 
utseende. Visst låter  

det spännande? 

2017 är ett rekordår!
Det mesta har gått Hercules väg, 

men det har förstås krävt mycket av oss. 
Stort tack till Er alla för väl utfört  
arbete och engagemang. Bra kämpat!

Till våra ca 80 nya medarbetare i 
Norge riktar jag ett särskilt: Välkom-
men till Hercules!

INLEDARE

2017 blev ett rekordår – stort tack till alla!
#metoo-rörelsen fortsätter att skaka 

om bransch efter bransch. Visserligen 
har byggbranschen kommit en liten bit 
på rätt väg men vi har mycket kvar att 
göra. Med #metoo har en sund dialog 
startat och nu är det upp till var och en 
att agera. Tillsammans skapar vi en bra 
arbetsmiljö där ingen känner sig kränkt 
eller diskriminerad och alla kommer 
hem oskadda efter arbetsdagen. Detta är 
allas vårt gemensamma ansvar.

2018 står och väntar alldeles runt 
hörnet och jag ser redan fram emot att 
fortsätta vår spännande resa. Nästa år 
blir det fokus på att svetsa oss ännu 
mera samman och erbjuda grundlägg-
ning och armering som ”Ett Hercules” i 

Norden där vi är en självklar del i ”Ett 
NCC”. 

Armeringsverksamheten utvecklas 
med en ny fabrik i Norrköping, en eta-
blering i norr och verksamhet i Norge. 

Det blir fortsatt fokus på arbetsmil-
jön, på vår säkerhetskultur och våra 
värderingar. 

Men innan det är dags för ett nytt år 
ska vi se tillbaka på ett riktigt bra 2017 
och känna oss stolta över det vi lyckats 
prestera tillsammans i år.

Med detta passar jag på att önska er 
alla en skön och välförtjänt vila under 
jul- och nyårshelgen!

Mats Norberg, VD

hashtaggar. 4 627 underskrifter och 
ca 200 vittnesmål har samlats från 
byggbranschens alla hörn under #sis-
taspikenikistan.

Byggbranschen kommit längre än 
många andra i den mening att det är 
frågor och attityder som vi vet exis-
terar och som vi arbetar för att före-
bygga. Byggcheferna och Byggnads 
har under flera år verkat gemensamt 
för ett bättre arbetsklimat under 
hashtag #stoppamachokulturen. 

Sexistiska skämt, förlöjligande 
eller kränkningar skapar dålig ar-
betsmiljö som påverkar trivsel och 
motivation, och i slutändan resulta-
tet. På NCC har vi vår Code of con-
duct och mångfaldspolicyn som slår 
fast hur vi uppträder mot varandra. 
Vi har verktygen för att rapportera 
överträdelser: Tell me, där du kan 

berätta, Ask me 
där du kan ställa 
frågor om etik 
och våra regler, 
och Time-out där 
du och arbetskam-
raterna kan stanna upp 
och reflektera. 

Nyligen utsattes en kvinnlig 
arbetare för nedsättande och krän-
kande kommentarer vid ett bygge i 
Kalmar. Skanska var beställare och 
slängde resolut ut de två underentre-
prenörer vars anställda var skyldiga 
till trakasserierna. 

Skanskas agerande mot underen-
treprenören är föredömligt – om alla 
gjorde som Skanska så skulle bygg-
branschen saneras från unkna attity-
der relativt fort. Vi har alla tillfällen 
där vi borde sagt ifrån men istället 
varit tysta, därför har jag en utma-
ning till dig. Nästa gång du hör eller 
ser något som inte hör hemma på vår 
arbetsplats så ta mod till dig och säg 
ifrån! Det är bara vi som tillsammans 
kan förändra vår bransch.

God Jul och Gott Nytt År!

Hanna Bocander,  
marknadschef Hercules

”Alla ska bemötas med  
respekt på våra arbetsplatser”
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NORGE

Over natten har dermed Hercules gått 
fra å være en relativt liten aktør i mar-
kedet, til å bli en av de største og mest 
sentrale aktørene i markedet for funda-
mentering.

– Det var en stor dag for Hercules 
og NCC. Jeg ønsker alle velkommen til 
Hercules. Vi har fortsatt en del arbeid å 
gjøre før alt fungerer som det skal, men 

Hercules Norge fikk 1 november 80 nye medarbeidere.  
Ervervet av virksomheten i Nordisk Fundamentering var 
da et faktum og våre nye medarbeidere kunne ikle seg  
nytt arbeidstøy og blir en del av NCC-familien.

vi er langt på vei, sier leder for Hercules 
i Norge, Mats Olsson.

Dagen ble markert med samling i 
Enebakk (Oslo), Trondheim og i Bodø. 
Det var god stemning og våre nye med-
arbeidere hadde ventet på denne dagen.

– Vi er utelukkende positiv til dette. 
De kommende månedene blir viktige 
det er fortsatt en del ting som må gjøres 

Ønsket 80 nye  
medarbeidere velkommen

før alt er på plass, sier Terje Vestgård og 
Arne Krogh, som begge har lang farts-
tid i Nordisk Fundamentering og selska-
per som er slått sammen tidligere.

De to mener det er en positiv driv 
blant de ansatte og at det blir «en ny 
start» for de ansatte som nå har fått på 
seg jakke med ny logo og er blitt en del 
av Hercules.

Solid organisasjon ska bygges

Fortsatt gjenstår det en del ting før nye 
Hercules kan rulle for fullt, men pro-
sjektene går sin gang. Kundene skal få 
de tjenestene og leveransene de skal ha.

– Det er lagt ned et godt stykke ar-
beid i integrasjonsarbeidet frem til 1 
november. Dette arbeidet fortsetter og 
sentralt står blant annet å få på plass 
den nye organisasjonen. Vi hadde håpet 
at den var klar 1 november, men det har 
vi ikke klart. Jeg mener det er viktig at 
vi bruker den tiden vi trenger, slik at vi 
får en god og solid organisasjon, sier 
divisjonssjef Mats Nordberg, som del-
tok på markeringen i Enebakk.

Det jobbes nå også med å omprofi-
lere lokasjonene og alle bilene. Gamle 
logoer skal fjernes så snart som mulig 
og nye Hercules-logoen skal på plass.

I Trondheim og Enebakk er skiltene 
allerede på plass. Men mye arbeid gjen-
står.

Men det viktigste nå er å bygge Her-
cules-laget. Der håper Mats Olsson at 
alle ansatte bidrar til, slik at Hercules så 
snart som mulig blir en sammensveiset 
og stolt gjeng.

Text och foto: Tor Heimdal

Positivt å bli en del av Hercules, mener Arne Krogh (t.v) Terje Vestgård, som begge har 
lang fartstid i NFT.

Divisjonssjef for Hercules, Mats Norberg (t.h) ønsket ansatte velkommen til Hercules i 
Enebakk.

Hercules-kaken smakte godt!
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SVERIGE

Tror på medarbetares  
vilja att göra ett bra jobb

Du kommer närmast från jobbet som 

projektchef inom NCC Infrastructure. 

Vad var det som lockade med grund-

läggningsbranschen och Hercules?

– Jag har arbetat i många år i olika roller 
inom anläggningsverksamheten i NCC. 
Mestadels på bergsidan i olika infra-
struktur- och bergtunnelprojekt och nu 
senast som projektchef för berggruppen 
inom avdelning Civil East. Grundlägg-
ningsbranschen och bergbyggande har 
till sin karaktär många likheter. Då jag 
fick möjligheten att jobba i Sveriges le-
dande grundläggningsföretag så kändes 
det som ett spännande nästa steg för mig.

Hur känns det efter några veckor på din 

nya arbetsplats?

– Det känns väldigt bra! Jag har hunnit 
träffa många av mina nya arbetskamrater 
och känner mig väldigt varmt välkom-
nad. Det är många intryck och mycket att 
ta in. Det är naturligtvis en hel del som 
är nytt och jag får god hjälp av alla att 
komma in i Hercules verksamhet. 

Vad har du ägnat din första tid åt?

– Huvudfokus är att träffa och lära kän-
na alla nya kollegor och verksamheten. 
Har förutom Solna också hunnit besöka 
kontoren i Västerås och Göteborg.  
Utöver det så har det varit många möten 
och planering inför 2018. 

Hur kommer Hercules svenska medarbe-

tare märka att de fått en ny högsta chef?

– Jag hoppas att de kommer att märka 
det genom att vi bygger vidare på den 
goda grund som finns och att vi tillsam-
mans fortsätter utveckla verksamheten 
och teamkänslan inom Hercules. Sam-
arbetet med våra kunder är en annan 
viktig del. Förhoppningsvis kommer de 
att märka att jag är engagerad med ett 
stort fokus att involvera medarbetare på 
alla nivåer för att vi ska nå våra mål. 

Vad kännetecknar dig som chef och 

ledare, skulle du säga?

– Jag är nyfiken, prestigelös, rak och 
rätt så okomplicerad tror jag. Tror på 
människors förmåga och vilja att göra 
ett bra jobb. Det är mitt och alla övriga 
ledares uppgift att skapa goda förutsätt-
ningar för detta. Min övertygelse är att 
en organisation där människor känner 
sig inkluderade, som hjälps åt, tar an-
svar och har en bra dialog presterar bäst. 
Gillar dessutom ordning och reda och 
ha roligt på jobbet tillsammans. 

Vad blir viktigt för Hercules Sverige att 

fokusera på framöver?

– Hercules har och har haft en fantastisk 
utveckling. År 2017 är ett av företagets 
bästa år någonsin. Grunden för fram-
gången ligger i erkänt hög kompetens 
och marknadsposition. Med detta sagt 

så är grunden för fortsatt god utveckling 
att ha en aktiv marknadsbearbetning 
samt hög nivå på projektstyrning, eko-
nomi och riskhantering. 

#Metoo-debatten, har Du följt den?

– Ja jag har följt den med stort intresse. 

Vad tänker du om den?

– Jag tänker att den är viktig och lyfter 
fram ett stort samhällsproblem till ytan. 
Nedsättande och kränkande beteenden 
synliggjorts på ett sätt i en omfattning 
som inte skett tidigare. 

Finns de här problemen på arbetsplat-

ser i bygg- och anläggningsbranschen? 

– Bygg- och anläggningsbranschen är ing-
en isolerad del av samhället. De problem 
som finns i samhället förekommer även 
här. Tystnadskulturen måste brytas. Vi 
som ledare och varje enskild medarbetare 
lägger grunden för vårt dagliga arbets-
klimat där alla ska känna att man bemöts 
med respekt och inkluderas i teamet. Vi 
som ledare har ett extra stort ansvar och 
när det gäller att hantera kränkningar och 
arbetsmiljöproblem. Det är helt oaccepta-
belt att det förekommer händelser av den 
typ som #metoo-kampanjen uppmärk-
sammat. Våra värderingar är grunden för 
en god och respektfull arbetsplats. 

Något särskilt du vill framföra till Hercu-

les svenska medarbetare?

– Jag är oerhört glad att få vara del av 
Hercules fortsatta resa.  Hercules styrka 
är kombinationen av en stark position 
på den externa marknaden, samtidigt 
som man är en viktig strategisk del 
inom NCCs bygg- och anläggnings-
verksamhet. Vi ska fortsätta utveckla 
formerna för interna samarbetet och 
stärka vår position externt.

Frågeställare: Johan A. Lundberg

Den 1 november 2017 var en händelserik dag i Hercules 
historia. Inte nog med att Hercules Fundamentering tog 
över Nordisk Fundamentering i Norge.
 Ulrika Sandahl tillträdde som ny chef för Hercules 
verksamhet i Sverige.

“I never lose – I either win or learn”
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ULRIKA – OM SIG SJÄLV:

Jag är uppväxt i Sundsvall. Tycker fortfarande, efter drygt 25 år, att jag arbetar i världens mest spännande bransch. För mig är balansen i vardagen väldigt 

viktig. Att intensiva perioder varvas med tid för återhämtning. Jag trivs som bäst i team, att få lära och ta del av andras erfarenheter och kunskap, att jobba 

tillsammans för att leverera, ha kul och trivas på jobbet. 

Ålder: 49 år

Utbildning:  Gymnasieingenjör 4årig teknisk linje

Bor: I radhus i Hässelby

Familj: Make och två döttrar, 12 och 15 år

Fridtidsintressen: Allt som har med hästar att göra men särskilt dressyr. Även skidåkning både på längden och utför, att läsa, spendera tid i sommarstugan 

och umgås med vänner

Motto: Jag har två motton som jag vill dela med mig av som jag tagit med mig genom åren. Styrkan i hur vi tar hand om motgångar och skapar framgångar är 

hur vi står upp för varandra och hur uthålliga vi är. 

– “A person who feels appreciated will always walk that extra mile” 

– “I never lose – I either win or learn”

Foto: NCC

”#metoo-kampanjen 
är viktig”

”Vi ska fortsätta utveckla formerna för interna 
samarbetet och stärka vår position externt”
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Mikael efterlyser fler  
som vill bli skyddsombud

Vi träffas på en byggarbetsplats i Upp-
sala, där Micke ska utföra en del svets-
arbete på en spontkonstruktion. Tidigare 
jobbade han i region Stockholm, men 
vid årsskiftet bytte han till region Nord. 

– Det bästa med jobbet? Att man får 
vara utomhus. Jag är praktiker. Att sitta 
inne på kontor passar inte mig.

Rollen som skyddsombud passar 
honom desto bättre. Han pekar på några 
behållare med svetsgas som står place-
rade i en flaskkärra. 

– Den här modellen gasflaskor från 
Aga har ingen bra konstruktion. De är 
av någon anledning utrustade med ett 
handtag i toppen. Alldeles för ofta ser 
jag att man använder handtaget för att 
lyfta och flytta flaskor. Det är dock inte 
avsett för lyft. Flaskorna får bara lyftas i 
kärra eller korg. Den dagen ett handtag 
skadas eller släpper vill jag inte tänka 
på vad som kan hända, säger han.

Viktigt uppdrag

Under sina snart tjugo år på Hercules 
har Micke varit skyddsombud i olika 
omgångar. För några år sedan hoppade 
han av uppdraget, eftersom han trött-
nade på möten där det pratades mycket 
utan att det ledde någon vart.

–Men förra hösten blev jag övertalad 
att bli skyddsombud igen. Det är jag glad 
för. Jag tycker ju att vi skyddsombud har 
en viktig funktion att fylla, trots allt.

Vad är det ni ska göra, vad innebär det 

att vara skyddsombud?

– Vi företräder medarbetarna i frågor 
som rör arbetsmiljö och säkerhet. Med-
arbetare kan komma till mig och påtala 
brister och problem och jag tar frågan 
vidare till plats- och arbetsledningen 
och ser till att det blir åtgärdat.

– Vi går skyddsronder på arbets-
platserna. Det ska ske regelbundet. 
Hur ofta beror på byggets storlek. På 
Hercules stora jobb i Grums gick vi två 
skyddsronder i veckan tillsammans med 
NCC och beställaren. Där var många 
människor och maskiner i arbete samti-

Mikael Eriksson har jobbat på Hercules Sverige sedan 
1999, främst som smed men också som borrmaskinist. 
Under tio av dessa år har han samtidigt fungerat som 
skyddsombud.

  – Det är viktigt att vi har fokus på säkerheten och ar-
betsmiljön varje dag året runt så att vi undviker olyckor. 
Det vore bra om fler yrkesarbetare i Hercules ville fungera 
som skyddsombud. Vi kan göra skillnad, säger han.

Gasflaskor ska lyftas i kärra eller korg, inte i det blå handtaget, säger Mikael Eriksson 
som är skyddsombud hos Herucles. 
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digt, vilket betydde större risker. Vid ett 
tillfälle fick vi stoppa arbetet. Det är en 
möjlighet man har som skyddsombud. 
De hade dragit en transportväg genom 
området där vi pålade, men den gick 
alldels för nära pålkranen. De fick lägga 
om vägen innan vi kunde fortsätta.

Ska inte stå ut med allt

Vilka är de vanligaste säkerhetsbrister-

na du upptäcker vid skyddsronder?

– En vanlig grej är att det utförs tunga 
lyft över arbetande personal. Det är 
sådant jag slår ner på direkt om jag 
ser. En annan inte helt ovanlig brist är 
att ytorna där vi eller maskinerna ska 
stå inte är avgrusade ordentligt. Dålig 
belysning eller ingen belysning alls är 
också ett problem, framför allt under 
den mörka årstiden.

Han konstaterar att grundläggnings-
entreprenörer får stå ut med mycket 
eftersom de i allmänhet är först på en 
byggarbetsplats.

– Ofta vill man att vi ska igång så tidigt 
som möjligt och fastän arbetsplatsen inte 
är förberedd för oss och våra maskiner. 
Det kan saknas både vatten och el ibland. 
Ibland får jag känslan av att byggare och 
andra beställare tror att vi grundläggare 
inte bryr oss om hur arbetsmiljön är efter-

som vi är vana att klafsa runt i lervälling. 
Därför är det viktigt att vi säger ifrån. 
Som smed ska jag exempelvis inte gå ner 
i en schakt och svetsa hammarband om 
underlaget inte är grusat ordentligt.

Bättre planering

Micke menar att brister i säkerhet och 
arbetsmiljö som yrkesarbetarna möter 
ofta beror på otillräcklig planering.

– Jag skulle vilja att vår roll som 
skyddsombud utvidgades från att bara 
kontrollera till att även omfatta plane-
ring och arbetsberedning. Med god pla-
nering kan man eliminera många risker. 
Vi har ju många erfarenheter att bidra 
med dessutom. Det har varit på tal att 
det ska bli så, men det har inte hänt än.

Vilka utbildningar går man som  

skyddsombud?

– Det finns bland annat en introduk-
tionskurs Bättre Arbetsmiljö, BAM, 
som alla skyddsombud ska gå. Den är 
på tre dagar. Sedan finns det påbygg-
nadskurser.

Tar uppdraget som skyddsombud  

mycket tid i anspråk?

– Det beror på en själv i stor utsträck-
ning. Du har rätt till 5 timmars betalt 

skydds- och arbetsmiljöarbete i veckan 
om man är på en större arbetsplats.

Är det svårt att hitta medarbetare som 

vill vara skyddsombud?

– Helt lätt är det inte. Det beror bland 
annat på att många gått ur facket. 
Skyddsombud måste vara fackligt 
anslutna. I region Nord är vi för närva-
rande bara två stycken och det är för få. 
Vi skulle behöva vara fler med tanke 
på att vi växer och är spridda på många 
arbetsplatser. Jag och min kollega 
Christoffer Storback har dock inte gett 
upp. Vi hoppas vi ska kunna få fler att 
vilja bli skyddsombud framöver. 

Hur kan man få fler att vilja vara  

skyddsombud?

– Först och främst måste man känna att 
det är ett viktigt uppdrag. Men sedan 
kanske det skulle behövas morötter 
också. Om det ska vara påslag på lönen 
eller något annat vet jag inte. Viktigast 
är kanske att skyddsombuden känner att 
de har support från arbetsledningen.

Text och foto: Johan A. Lundberg

Niklas Alvén:
– Jag var på ett dåligt 
bygge för ett tag sedan 
där jag upplevde 
att man tänkte mer 
på plånboken än på 
säkerheten. När jag fick 
en förfrågan om jag ville bli skyddsombud 
så nappade jag direkt. Jag ser det som 
en möjlighet att vara med och påverka 
saker och ting till det bättre. Jag var 
dessutom skyddsombud på den firma jag 
jobbade på innan jag kom till Hercules. 

Roger Gustavsson:
– Jag fick en förfrågan 
om jag ville bli 
skyddsombud efter
som vi varit för få 
och då ställde jag upp. 
Säkerhet och arbetsmiljö 
är viktiga frågor. Nu ser jag fram emot att 
få gå utbildningar framöver.

Matti Pyykkö:
– Egentligen ska 
alla vara sina egna 
skyddsombud på 
våra arbetsplatser. 
Men det behövs 
formella skyddsombud 
också. I dag blir det allt trängre på 
arbetsplatserna. Man hinner knappt slå 
ner en påle innan nästa yrkeskategori 
är där och lägger en frigolitplatta över. I 
tider av hård konkurrens och låga anbud 
är det dessutom viktigt att bevaka att det 
inte tummas på skyddet. 

Det behövs fler skyddsombud i alla delar av Hercules svenska verksamhet. Inom Tillverkning saknas 
det exempelvis skyddsombud i Västerås och inom Produktion saknas skyddsombud i region Syd.   
I region Nord finns två: Mikael Eriksson och Christoffer Storback. I region Stockholm är Christer  
Mårtensson skyddsombud. Han har i höst fått sällskap av tre nya skyddsombud, nämligen maskin
föraren Niklas Alvén, och borroperatörerna Roger Gustavsson och Matti Pyykkö.
 Varför ville ni bli skyddsombud?

Säkerhet och arbetsmiljö är viktigt
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PROJEKT

Spontning  
med förhinder

På mark i centrala Uppsala, där Slotts senapsfabrik  
tidigare låg, ska JM under kommande år bygga ett kvarter 
med bostadsrätter. Hercules utför spontning och pålning 
för den första etappen om 93 lägenheter. 
  – I det här projektet är grundläggningen inget problem. 
Utmaningen har varit att få till en spontkonstruktion  
utefter järnvägen som Trafikverket kan acceptera,  
säger Rickard Adeland, som är platschef för mark- och 
grundläggningsarbetena hos JM.

Tomten som JM ska bebygga med bo-
stadsrätter kantas av Kungsgatan på 
ena sidan och järnvägsspåren på den 
andra. På den del av tomten som ligger 
närmast järnvägen ska ett underjordiskt 
garage byggas. För att kunna schakta 
för garaget har Hercules anlagt en cirka 
hundra meter lång spontvägg som löper 
parallellt med spårområdet. 

Hercules platschef Charlie Lindell 
berättar:
– Marken består av lera. Det är cirka 
femton meter ner till fast berg. Hela 
spontkonstruktionen är förankrad i ber-
get med borrad dubb. Dubbrören är kraf-
tiga och har applicerats med cirka 2,5 
meters mellanrum. Hammarbandsbalk, 
HEB 400, förstärker konstruktionen.

Tuffa krav

Sponten vibrerades ner i backen redan 
i våras, men trots det har schaktarbe-
tena för garaget inte kommit i gång när 
GRUNDLIGT besöker arbetsplatsen i 
början av november. Rickard Adeland, 
som är JM:s platschef för mark- och 
grundläggning, förklarar varför:

– Vi har haft en lång dialog med 
Trafikverket om hur sponten ska säkras. 
Vår konsult, som gjort dimensione-
ringen, menade att det var lämpligast 
att bakåtförankra sponten med dragstag 
som borrades ner till berg i vinkel under 
spårområdet. Men Trafikverkets exper-
ter var tveksamma till en sådan lösning. 
Efter mycket utredande och långa dis-
kussioner sade man till slut nej. Man 
menade att det fanns risk att det kunde 
uppstå rörelser i leran under spårområ-
det med sättningar som följd.

Det blev alltså till att utarbeta en 
annan lösning baserad på invändig för-
ankring av spontväggen – och det har 
tagit tid.

– Trafikverket har haft många syn-
punkter och ställt höga krav. Den för-
ankringslösning av sponten vi till slut 
fått acceptans för blir omständlig och 
dyr att utföra. Men nu har vi i alla fall 
kunnat inleda förankringsarbetet, säger 
Rickard Adeland.  

Invändig förankring med strävor

Ute på arbetsplatsen pekar och berättar 
han och Charlie Lindell hur den invän-
diga förankringen ska utföras med hjälp 
av kraftfulla stämp eller strävor som 
monteras mot sponten med hammar-

Den dubbade spontväggen utefter järnvägen säkras innåt med hjälp av kraftiga strävor, 
foderrör med MAI-stag som borrats i vinkel 7 meter in i berg och sedan gjuts in i en 
mycket kraftig betongbalk.
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Fakta: 
Kungsgatan 66, Uppsala
Byggherre: Brf Kungsgatan 66

Totalentreprenör: JM AB

Hercules uppdrag: Hercules har utfört 
spontning och pålning. Tätsponten har en 
längd på ca 100 meter och har vibrerats ned 
till berg och förankrats med borrad dubb. 
Konstruktionen har säkrats med hammarband 
(HEB 400) och kraftiga invändiga strävor 
eftersom bakåtförankring med borrade stag ej 
var tillåtet. Grundläggningen har utförts med 
ca 600 betongpålar (SP 2) och 300 slagna 
stålrörspålar (RD 170/10 och ett fåtal 140/10).

Utförandeperiod: maj – november 2017 

Entreprenadsumma: 17 MSEK

Vilka jobbar i projektet?
Spontning och pålning har till största delen 
utförts med inhyrda personella och maskinella 
resurser under ledning av platschef Charlie 
Lindell. Hercules smeder Mikael Eriksson och 
Christoffer Storback har svetsat hammarband. 
Viss stålpålning har utförts av Mattias 
Svensson och NilsOlov Nilsson med G 1310. 

band och säkras mot foderrör, som är 
borrade i vinkel ner till berg och förank-
rade med MAI-stag som borrats 7 meter 
in i berggrunden. Foderrören gjuts in i 
en armerad betongbalk som ska ta upp 
krafterna från sponten. Balken mäter 
190 centimeter på bredden och 110 
centimeter på höjden. Till strävor an-
vänds 13 meter långa stålrör som har en 
diameter på 320 mm. De monteras med 
fyra och en halv meters mellanrum, 
totalt blir det tjugoen strävor. 

– Arbetet får utföras en bit i taget, 
säger Charlie Lindell.

Rickard Adeland berättar att spont 
och strävor är instrumenterade i enlig-
het med Trafikverkets krav och att kon-
tinuerlig mätning även sker av eventu-
ella markrörelser i spårområdet.

– Vi jobbar med hängslen och livrem 
i det här projektet, konstaterar han.

Försening och fördyring

Anders Olsson, som är JM:s platschef 
på byggsidan, konstaterar att oklarhe-
terna om spontkonstruktionen lett till 
betydande förseningar och fördyringar 
samt framtvingat en omplanering av 
hela byggprocessen.

– Det underjordiska garaget var 
det vi skulle bygga först, men när vi 
inte kunde komma igång med schakt-
ningen fick vi börja med grundlägg-
ning och gjutande av bottenplatta på 
andra delar av tomten för att inte bli 
stillastående.

Grundläggningen av den första bygg-
nadsetappen har Hercules utfört med 

cirka 600 betongpålar och 300 slagna 
stålrörspålar. 

– Från början var det tänkt att utföra 
hela grundläggningen med betongpålar, 
men eftersom vi inte kunde schakta för 
garaget utan var tvungna att påla för det 
från befintlig marknivå bedömde vi att 
det var lämpligare att använda stålpålar. 
När vi börjar schakta för garaget behö-
ver vi gräva runt pålarna, säger Rickard 
Adeland.

Gott samarbete

Vad kommer det sig att ni anlitat Hercu-

les för spontning och pålning?

 – I vår region har vi ramavtal med någ-
ra grundläggningsföretag. De har möj-
lighet att lämna anbud på våra projekt. 
Hercules är ett av dessa företag. Priset 
väger alltid tungt när vi avgör vem som 
ska få jobben, men vi tittar även på 
andra faktorer som hur samarbetet har 
fungerat i tidigare projekt.

Hur har samarbetet fungerat i det här 

projektet?

– Jag tycker samarbetet har fungerat 
mycket bra. Det har inte varit helt lätt 
för Hercules att planera sina insatser 
eftersom vi tvingats stuva om en del 
i projektet. Men de har skött det bra. 
Framför allt har vi fått svar på alla frå-
gor vi haft, säger Rickard Adeland och 
Anders Olsson. 

De första lägenheterna i projekt 
Kungsgatan 66 ska stå inflyttningsklara 
i slutet av 2018. 

Text och foto: Johan A. Lundberg

Richard Adeland är JMs platschef för 
mark- och grundläggning. Charlie Lindell 
basar över Hercules arbetsinsats.

Värmlänningarna Nils-Olov ”Spiken” Nils-
son och Mattias Svensson kör stålpåle-
maskin G 1310 i Uppsala. De började på 
Hercules i våras och har tidigare arbetat 
ihop i sju år i Norge, där de var anställda 
av Nordisk Fundamentering, det bolag 
som Hercules tog över 1 november.

Här pågår gjutning av den kraftiga betongbalken.
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Kalundborgs Ny Vesthavn
Bygherre: Kalundborg havn

Rådgivere: Niras A/S

Hovedentreprenør: Hercules Fundering, NCC

Udførselstid: 17 måneder

Kontraktsum: 146 mio. 

Hercules hovedentreprenør før  
Kalundborg Ny Vesthavn

DANMARK

Når projektet står færdigt vil Kalund-
borg havn have yderlig 500 meters kaj, 
med en vanddybde på 15 meter. Dette 
vil gøre, at Kalundborg havn bliver i 
stand til at rumme selv de største con-
tainerskibe, som den eneste havn på 
Sjælland der ligger ved T-ruten, der 
forbinder Østersøen og Nordsøen.  

Hercules Fundering som  
hovedentreprenør

Licitationen på Kalundborg Ny Vest-
havn, var delt op i 2 entrepriser, entre-
prise A og entreprise B. Entreprise A 
skal stå for kajen, jordarbejdet, opfyld-
ning, stenkastninger, belægninger m.m. 
Entreprise B skal stå for uddybningen af 
havneområdet.

Hercules Fundering vandt licitatio-
nen på Entreprise A, mens Wasa Dred-
ging Ltd vandt Entreprise B. Hercules 
Fundering Danmark har hermed vundet 
den største hovedentreprise i afdeling-
ens historie, og det giver forhåbninger 
om at dette projekt i fremtiden vil give 
mulighed for at Hercules kan udføre 
endnu flere projekter af denne størrelse. 

Stram tidsplan

Allerede før den officielle underskriv-
ning på projektet, havde Hercules Fun-
dering kørt maskinerne i stilling. Den 
19 september blev der nemlig givet en 
hensigtserklæring fra Kalundborg havn, 
hvorefter Hercules Fundering for alvor 
gik i gang med planlægning og koordi-
nering.

Hercules Fundering  
Danmark har vundet den 
største hovedentreprise i 
afdelingens historie. 
 I oktober 2017 blev  
projektet, Kalundborg Ny 
Vesthavn, officielt skudt i 
gang med et alternativt  
første spadestik i form af 
’’første stenkast’’.

Grundet de store mængder materia-
ler der skal bruges til projektet, valgte 
Hercules fundering at lave en midlerti-
dig kaj, for at kunne sejle materialer til 
byggepladsen. En af udfordringerne ved 
denne beslutning var dog, at grundet 
marineliv i Kalundborgbugt, må der 
ikke rammes i perioden 1 november til 
den 1 marts. Hermed havde Hercules 
Fundering kun 3 uger, til at færdig-
gøre alt nødvendigt ramning, og dette 
i en periode præget af efterårsvejr med 
storme.

For at forbinde Interimskajen med 
land, konstrueres der en midlertidig 
transportvej fra kajen og indtil land. 
Vejen vil blive lavet på en sandbanke, 
som bliver dannet ved at man bånder 
over 35.000 m3 sand ind, på strækningen 
imellem interimskajen og land. På in-
terimskajen kan der så lægge skibe til 
med materialer (granitsten og spuns) til 
selve projektet, som losses og transpor-
teres til land.

Aflevering i marts 2019.

Perioden hvor der ikke må fortages 
ramning, vil blandt andet blive brugt på 
at lave stenmolerne, samt opfyldning 
og afretning af det 330.000 m2 bagland. 
Opfyldningen af baglandet vil blandt 
andet kræve 890.000 m3 sand, som 
vil blive hentet i Storebælt og pumpet 

ind. Sideløbende med dette vil NCC 
Infrastructure (Civil Engineering) og 
NCC Roads stå for at lave infrastruktu-
ren i og omkring havnen.

Når ramningen må genoptages i 
marts 2018, vil den permanente kajvæg 
blive rammet. Kajvæggen vil blive ram-
met fra flåde, og vil bestå af spunsprofi-
ler der kan være op til 24 meter lange.

Selve kajkonstruktionen er en for-
holdsvis simpel konstruktion med ankre 
i 2 niveauer. De nedre ankre vil bestå af 
1x1x0,3 meters ankerplader i armeret 
beton, som bliver placeret i kote -6 ved 
hjælp af dykkere. De øvre ankre vil 
være enkeltstående dobbeltspunsprofiler 
rammet fra land.

Når kajspunsen er rammet, vil den 
sidste del af baglandet blive fyldt op 
med sand. Herefter skal arbejdet med 
afvanding, kloarkering, belægning og 
elinstallationer for alvor begynde.  

Tekst: Peter Skovgaard Johnsen,  
Ingeniørpraktikant

Kalundborg Ny Vesthavn vil blive Sjællands förste dybde havn. 
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– 5 S-projektet fortsätter under 
2018, säger Anna Thunberg  
Österberg, som är projektledare.

5S – vad är det?
5S är en Leanmetod för att skapa 
och upprätthålla ordning och reda på 
arbetsplatsen. Metoden består av 5 
steg: Sortera, Ställa i ordning, Städa, 
Standardisera och Skapa vana.

Fem svenska anläggningar inom Hercules 
jobbar sedan ett år efter 5S: pålfabrikerna i 
Ucklum och i Västerås, stållagret i Västerås 
och två maskinverkstäder i Eslöv och 
Veddesta. Totalt omfattas 30 medarbetare. 
De har gått en obligatorisk utbildning i 5S 
med cirka 20 kurstillfällen under ett års tid.

Martin efter Mats  
i region Syd

Hur går  
det med  
5 S-arbetet?

UPPFÖLJNING

Den 1 oktober tillträdde Martin Svensson som chef för re-
gion Syd inom Hercules Sverige. Han efterträder Mats Ols-
son som utsetts till chef för Hercules i Norge. 

Under 2016 drog Hercules i 
gång 5S-projektet som innebär 
storstädning av arbetsplatser-
na och införande av nya rutiner 
för att upprätthålla ordning och 
reda. 

– 5S arbetet fortgår på våra pål
fabriker, stålet, verkstäder och 
lager. Vi är nu en bra bit inne i 
arbetet med ordning och reda på 
våra anläggningar. Men vi är inte 
i mål ännu, säger Anna Thunberg 
Österberg som jobbar med verk
samhetsutveckling och fungerar 
som projektledare för 5S.
 Anna konstaterar dock att 
projektet redan haft flera positiva 
effekter.
 – En är att de rapporterade 
tillbuden i fabriker och verkstäder 
minskat med hela 80 procent 
2017 jämfört med tre år tidigare. 
Det är snubbel och fallolyckor 
som blivit färre och det tror vi i stor 
utsträckning beror på arbetet med 
ordning och reda.
 5S projektet fortsätter under 
2018.

Text och foto: Johan A. Lundberg

Martin anställdes som biträdande 
region chef den 1 maj i år med huvud-
saklig uppgift att stödja NCC i anbuds-
arbetet för det stora Västlänks-projektet 
i Göteborg.

– Det har jag fokuserat på till hundra 
procent. Att jag skulle bli ordinarie re-
gionchef ett halv år senare har jag inte 
haft en tanke på, säger han.

Martin har ett långt förflutet inom 
Hercules – och kan företaget från grun-
den.

– Jag började min bana som yrkesar-
betare på KC-avdelningen 1996. Sedan 
har jag haft befattningar som arbetsle-
dare, platschef och produktionschef i 
olika delar av verksamheten och i samt-
liga tre regioner.

2011 lämnade han företaget för att 
med en kompanjon driva byggverksam-
het i Thailand. 2014 återvände han till 
Norden och fick jobb som projektledare 
inom NCC i Norge. 

– Jag veckopendlade till Norge i tre 
år, men kände att jag ville kunna spen-
dera mer tid hemma. Det visade sig att 
Hercules behövde hjälp, så nu är jag 
tillbaka. Många gamla bekanta ansikten 
har jag mött, men också många nya, 
säger han.

Vad ska du fokusera på som  
regionchef?

– Vi har haft ett tufft år ekonomiskt un-
der 2017. Konkurrensen på marknaden 
för grundläggning är stentuff och pri-
serna pressade. Regionen har inte nått 
sina mål vad gäller omsättningen och vi 
förlorar pengar. Det måste vi ändra på.

Hur då?

– Vi måste jobba effektivare och ha 
bättre styrning av våra projekt. Vi måste 
ha bättre koll på projekten medan de 
pågår så att vi hinner vidta åtgärder i 
tid om vi märker att kostnaderna drar i 
väg. Men för att klara det behöver vi få 

in fler platschefer och personer i arbets-
ledande befattningar i verksamheten. 
Även om konkurrensen är hård och pri-
serna pressade måste vi våga anställa, 
säger Martin.

Han har redan börjat se sig om efter 
personalförstärkningar till regionen.

– Vi har nya rekryteringar på gång 
och en är redan klar. Den 1 april 2018 
tillträder Anders Berntsson som ställ-
företrädande regionchef. Han kommer 
från Kynningsrud, men har ett förflutet i 
Hercules.  Anders har varit chef för pål-
fabriken i Ucklum och vi jobbade även 
tillsammans på KC-avdelningen.

Vad önskar du dig annars av 2018?

– Jag hoppas att vi blir framgångsrika 
på marknaden i alla typer av projekt, 
små som stora. Jag skulle också bli 
mycket förvånad om vi inte tillsammans 
med NCC lyckas kamma hem någon av 
de stora entreprenaderna på Västlänken, 
närmast byggandet av station Centralen. 
Får vi det uppdraget blir det Hercules 
största någonsin.

Text: Johan A. Lundberg

Martin är duktig enduroförare. Slutade  
på 14:e plats i årets veteran-SM.  
GRUNDLIGT ber att få gratu-LERA!  
Foto: Privat
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Iad Saleh är expert på betong – världens mest använda 
byggmaterial. Sedan fem år jobbar han på NCC Teknik  
och servar koncernens alla verksamheter med råd och  
dåd på betongområdet. 
  Framöver ska han bland annat hjälpa Hercules  
pålfabriker att gå över till självkompakterande betong  
i påltillverkningen. 

Den behöver därför inte vibreras med 
handhållna vibratorer utan flyter ut och 
fyller formen av egen kraft. 

– Det är en fördel ur arbetsmiljö- och 
produktivitetssynpunkt. Industrin som 
tillverkar betongelement och andra pre-
fabricerade betongprodukter använder i 
princip bara självkompakterande betong 
i dag, säger Iad.

Bättre arbetsmiljö

Peter Elmgren, chef för pålfabriken i 
Ucklum, berättar att det framför allt är 
av arbetsmiljöskäl som man vill gå över 
till självkompakterande betong.

– I dag får medarbetarna gå med 
vibrostav upp och ner längs formarna. 
Hanteringen av vibrerande verktyg vill 
vi gärna komma ifrån eftersom det kan 
vara skadligt och ge upphov till olika 
former av besvär. Även ljudmässigt vore 
det skönt att komma ifrån vibreringen 
eftersom verktygen bullrar, säger han.

Samarbetet med Iad Saleh uppskattar 
han mycket.

Iad är NCCs betongguru

Iad hjälper entreprenadsidan att välja 
rätt betong till konstruktioner och pro-
jekt och är många gånger delaktig både 
i tidiga skeden och i produktionsfasen. 
Han följer upp projekt och gör skade-
utredningar, representerar NCC i stan-
dardiseringssammanhang och deltar i 
olika interna utvecklingsprojekt där hans 
betongkunskaper behövs. 

Labb i Västerås

Även Hercules drar nytta av Iads stora 
kunnande, bland annat när pålfabrikerna 
behöver förändra betongrecepten. Han 
har ett laboratorium hos Hercules i Väs-
terås där han kan utföra olika tester.

Framöver är det tänkt att han ska 
hjälpa pålfabrikerna att producera och 
använda så kallad självkompakterande 
betong i påltillverkningen.

– Vi har dragit i gång ett utvecklings-
projekt med det syftet, säger Iad.

Självkompakterande betong är en 
betong som i flytande tillstånd har en 
lösare konsistens än traditionell betong. 

– Han känns som om han vore född i 
en betongstation. Det han inte kan om be-
tong är nog inte värt att veta, säger Peter.

Fler utvecklingsprojekt

Iad själv konstaterar att det starka foku-
set på miljö- och hållbarhetsfrågor idag 
skapar behov av fler projekt framöver 
i både Ucklum och Västerås. Eftersom 
tillverkningen av cement är energikrä-
vande och förorsakar betydande koldiox-
idutsläpp vill man försöka få ner cemen-
tanvändningen.

– Det kan bland annat ske genom 
inblandning av andra material som flyg-
aska och slagg.  

Iad betonar att varje förändring av be-
fintliga betongrecept i pålfabrikerna måste 
föregås av noggranna försök och tester.

– Kvaliteten på pålarna får inte för-
sämras utan ska helst förbättras, konsta-
terar han.

Text och foto: Johan A. Lundberg

Iad Saleh, NCC Teknik, hjälper bland  
annat pålfabrikerna att ta fram nya  
betongrecept.
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