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DEMCO
Demoleringsbranschen går fortfarande på
högvarv i Sverige. Behovet av bostäder är
fortsatt skriande och det verkar inte som att
efterfrågan minskat trots lågkonjunktur och
Corona-pandemi. Så länge vi lever med denna situation på byggmarknaden är risken för
att en bostadsbubbla ska spricka inte så stor,
något som bådar gott inför DEMCON 2022.
“Med det trots allt ganska hyfsade läge vi
har på marknaden tror jag att även DEMCON
2022 ligger helt rätt i tiden. Förhoppningsvis
har Corona-pandemins hot dämpats hösten
2022 och då kommer det finnas ett stort

uppdämnt behov att börja investera. Våra
entreprenörer har fortsatt mycket att göra.
Samtidigt är konkurrensen stor. Det gäller att
särskilja sig från sina konkurrenter med större
kunnande, mera effektiva maskiner och metoder samt effektivare verktyg. Här har våra
leverantörer en utmaning att fånga upp detta
och DEMCON blir då en än viktigare mötesplats. Det fina med demoleringsbranschen
är att även om man går en lågkonjunktur till
mötes så brukar inte jobben ta slut. Det finns
alltid ROT-jobb”, säger Jan Hermansson som
ansvarar för DEMCON.

Åttonde upplagan av DEMCON
DEMCON 2020, som skulle hållits på Inframässan i Bredden norr om Stockholm hösten 2020.
Har nu flyttats till 24-25 november, 2022 på grund
av Corona-pandemin och arrangeras för åttonde
gången sedan starten 1998. Inriktningen är den
samma sedan starten, det vill säga att mässan riktar in sig på den bransch som har samlingsnamnet demolering. Inom demolering ryms sektorer
såsom betonghåltagning, rivning, slipning och polering av betonggolv, återvinning av rivningsrester,
sanering, stofthantering, vattenbilning med mera,
sammantaget de tjänster som våra entreprenörer

ON 2022
erbjuder. “Under de nästan 30 år som vi har arbetat med demoleringsbranschen är det intressant
att konstatera att många entreprenörer omfamnat
så många flera tekniker än vad de ursprungligen
jobbat med. Att erbjuda rivningstjänster eller slipning av betonggolv är idag nästan en självklarhet
om man är håltagare exempelvis. Det har hänt
mycket med branschen och det är precis den här
utvecklingen mässan DEMCON speglar sedan
slutet av 1990-talet”, säger Jan.
Stort intresse
Mässan DEMCON 2022 kommer som sagt att

hållas den 24-25 november 2022. Startfältet är
det samma som den mässa som skulle arrangerats 2020 samt att några nya utställare kommit till.
“Inför DEMCON 2022 är intresset större än det
brukar vara. Då Corona-pandemin gjorde det
omöjligt att arrangera mässan 2020 och 2021 är
trycket på att ställa ut än större från leverantörerna hösten 2022,”, säger Jan Hermansson.
Det kommer att bli två intensiva mässdagar
på InfraCity med en inomhusdel och en utomhusdel. På kvällen den 24 november arrangeras som
vanligt demoleringsbranschens egen branschfest
“DEMCON-kalaset”. I samband med det koras

också vinnarna av Det Svenska Demoleringspriset. Nomineringsprocessen har redan dragit igång
för fullt och de som önskar nominera tillverkare
och entreprenörer ombeds att skicka in nomineringshandlingar som finns att ladda ner på sidan
www.professionelldemolering.se/demoleringspriset.
“Det är alltid lika kul att börja förbereda för ett
nytt DEMCON-event och vi drar alltid igång cirka
ett år innan mässan så nu är det hög tid. Mässans
nya hemsida är aktiv så att det går att gå in och
boka monter direkt på hemsidan”, avslutar Jan
Hermansson.

Då är det åter igen dags att börja fundera i banor att nominera
landets bästa företag inom demolering, betonghåltagning, slipning
och polering av betonggolv, sanering och återvinning. Nu släpps
anmälningshandlingarna till branschtävlingen. Det Svenska Demoleringspriset sjösattes för första gången 2012 och arrangeras nu för
femte gången. Priset delas ut av tidningen Professionell Demolering
i samarbete med Branschföreningen för Byggnadsberedning, det vill
säga före detta Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna. Vinnarna av Det Svenska Demoleringspriset 2022
kommer som vanligt att koras på DEMCON-kalaset som hålls på
kvällen torsdagen den 24 november, 2022, efter första mässadagen
av DEMCON på InfraCity i Stockholm.

12. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”

Skaffa anmälningshandlingar
För att rekvirera anmälningshandlingar till priset går de antingen att
ladda ned direkt från tidningen Professionell Demolerings hemsida på
länken www.pdworld.com/demoleringspriset eller beställas från SCOP
AB på telefon 08-585 700 46. Missa inte möjligheten att nominera ditt
företag till Det Svenska Demoleringspriset 2022.

2022

Nominera ditt företag
Men innan dess drar nomineringsprocessen igång och alla professionella aktörer inom branschen som bär det samlade namnet demoleringssektorn är välkomna att sända in sina nomineringsförslag. Kom
ihåg att ett företag kan nominera sig själv och ingen annan behöver
göra det för dig. Det viktigaste är att du tydligt beskriver varför du
tycker att just ditt företag skall nomineras. Naturligtvis kan man också nominera något företag som man tycker förtjänar att vinna priset
inom någon kategori.

Och Det Svenska Demoleringsprisets kategorier är följande:
1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets saneringsentreprenör
4. Årets rivningsprojekt
5. Årets håltagningsprojekt
6. Årets saneringsprojekt
7. Säkerhets- och arbetsmiljöpriset
8. Recycling- och miljöpriset
9. Det Svenska Vattenbilningspriset
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer

Prisets jury
De bidrag som skickas in för att nomineras kommer att, i vanlig ordning,
granskas av prisets jury. Juryn består av ett antal välkända, tidigare aktiva, namn inom demoleringsbranschen samt nyckelpersoner inom den
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Juryn består av Bo Hörnqvist,
grundare och fd ägare av rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar
Landborg, grundare av DISAB Håltagning och en eldsjäl i branschen
sedan många år, Jan Lemos, grundare och fd ägare av J L Betonghåltagning AB, Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Södertälje Borrteknik
AB, Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs
diamantverktygs- och håltagningssektion, Roger Blomgren, kanslichef
för Branschorganisationen för Byggnadsberedning, Micael Appelgren,
chefredaktör för branschorganisationen Maskinentreprenörernas magasin ME-tidningen samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen
Professionell Demolering.
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