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Världens största arena

Julafton mitt i juli!

I Leksand blev det Lill-Pärs 
Schakt och NCC som fick 
rycka in. Det föll 47 milli-

meter regn under en eftermid-
dag i juli och dagvattensystemet 
klappade ihop. 

– Dagvattensystemet gick för 
fullt och hann inte med. När 
brunnarna var fulla började vatt-
net rinna utmed gatorna och 
eftersom de lutar mot älven så 
skar vattnet ur hela brofästet och 
allt material for ut i älven, berät-
tar Lill-Pär Höglund.

– Brofästet brakade ihop. Vi 
körde dit ett par tre tusen kubik 
bergkross. Första dygnet blev 
det tusen ton 0-300 millimeter, 
berättar han.

Reparationsarbetet blev kom-
plicerat. Regnet fortsatte vilket 
försvårade arbetet med att packa 
bergskrosset. Inte långt därifrån 
kämpade samma firma med att 
rädda en scen från att dränkas.

Ett av dE stora byggprojekten 
i världen just nu är anläggandet av 
fotbollsarenorna inför VM i Sydafrika. 
En av de pampigaste är Soccer City 
 Stadium i Johannesburg som ska ta 
104 000 åskådare. Det är i absolut 
toppklass. Störst i Europa är FC 
Barcelonas hemmaarena Camp Nou 
som tar 99  000. 
På bilden syns Soccer City Stadium 
med en 36 tons Cat som krossar sten 
med ett aggregat från MB i Italien. Det är alltså amerikanska och europeiska 
maskiner som gör en del av jobbet. Boggi

Österrike:
Det var inte bara i Mellansverige det regnade.
I Österrike använde man i juni teleskoplastare för att klara person
transporter ur områden som fått ta emot två dygn av mycket tungt 
regnande. 

TexT: Per ÖsTerMan

Leksand:
Det regnar rätt mycket när ett brofäs
te skärs ur. LillPärs schakt fick slita 
mitt under semesterperioden.
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Regn, regn, regn

vattEn i pipan.
Här ska Benny anderssons med 
 orkester uppträda. Platsen är 
 samilsdalsgropen i Leksand. LillPärs 
schakt jobbar febrilt med att pumpa 
bort vattnet så att dragspelarna inte får 
vatten i bälgarna.
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Kina
Även i Kina har det varit blött. en taxichaufför fann sin bil i detta till
stånd i början av juni. Det blir nog lite puts för att få den i skick för att 
köra kunder igen.
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Schweiz:
Vattnets kraft är mycket stor samtidigt som det 
underminerar marken. I schweiz drog vatten och 
lera med sig två grävmaskiner i ett skyfall som 

skadade tre personer. 

volvo CE har låtit tillverka en minigrävmaskin med eldrift. Maskinen heter 
Volvo EC Mini och visades första gången på Volvodagarna i Eskilstuna i juni i år. 
Testförarna klagade bland annat på långsam bandhastighet och för kort 
 elkabel men var nöjda med maskinens brytkraft. 
Volvo har redan sålt ett antal EC Mini till Borås Djurpark och fler affärer är enligt 
uppgift på gång.  Boggi

Grävmaskin för de yngsta entreprenörerna. nya Volvo eC Mini kan man 
bland annat testköra i Borås Djurpark. 

Hela Europa fick ta emot  enorma 
mängder vatten under juli. I 
 Sverige var det främst Svealand 
som  drabbades och många 
 entreprenörer fick blixtinkallas.
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