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MB har lanserat sin fjärde 
generation kross-skopor. 
Kännetecknande för den 
nya generationen är ännu 
högre produktivitet. 

TACK VARE ATT MAN GJORT om 
strukturen på skoporna har 
man kunnat höja produkti-
viteten och tåligheten ytterli-
gare. Skoporna uppges klara 
även de allra mest krävande 
arbetsuppgifter och arbets-
miljöerna. MB har också ökat 
valmöjligheterna för slutfrak-
tionsstorlek. Skoporna har 
också ett nytt integrerat smörj-
system. Den senaste model-
len i den nya serien är BF70.2 
som passar maskiner över 14 
ton. Den väger drygt 2 ton och 
har en lastkapacitet på 0,66 
kubikmeter. 

I Örebro finns en 
av Sveriges högsta 
siloanläggningar. Nu ska 
den rivas och uppdraget 
har gått till Delete. För 
projektchefen Kim Dahl 
är projektet lite extra 
speciellt. 

– JAG HAR VUXIT UPP 3-4 kilo-
meter härifrån och har cyklat 
förbi silobyggnaderna många 
gånger. Så det känns lite spe-
ciellt att få riva ett av landmär-
kena i den egna hemstaden, 
säger Kim Dahl.

Siloanläggningen bygg-
des på 1950-talet och använ-
des sedan fram till 2005. 
Byggnaderna har med åren 
blivit slitna och en rivning har 
därför blivit aktuell. En starkt 
bidragande orsak är också att 
man vill använda marken som 
silon står på till bostäder och 
kontor. 

I april startade Delete 
med förberedande arbeten, 
bland annat har man sane-
rat bort gamla spannmålsres-
ter men även en del asbest och 
kvicksilver. 

– Sett till storleken på bygg-
naderna är det väldigt, väldigt 
lite föroreningar, säger Kim 
Dahl. 

Rivningstekniskt är uppdra-
get mer av standardkaraktär 
för ett företag som Delete, spe-
cialiserade inom tungrivning.  

– Det mest utmanade är att 
göra jobbet så kostnadseffek-
tivt så möjligt samtidigt som 
vi måste gå varsamt fram med 
hänsyn till omkringliggande 
byggnader, säger Kim Dahl. 

Siloanläggningen består 
av två stycken silobyggnader, 

den lägsta är drygt 35 meter 
hög och den högsta är 65 meter 
hög, vilket gör den till en av de 
högsta silorna i Sverige. 

– Den lägre kommer vi att 
klippa ner från marknivå med 
en vanlig höjdrivare och där 
kommer vi att börja arbetet 
idag. När det gäller den högre 
så kommer vi att lyfta upp 
en maskin på taket och sakta 
tugga oss ner till ungefär 38 
meters höjd. Därefter kom-
mer vi att fortsätta från mar-
ken med höjdrivaren, berättar 
Kim Dahl. 

Omkringliggande byggna-
der kommer att skyddas av en 
skyddsvägg som byggs upp 
temporärt under arbetet.

Maskinen som lyfts upp på 
silotaket väger drygt 30 ton 
och är byggd i moduler för att 
kunna lyftas upp och ner del 
för del. Om ett drygt år ska 
båda siloanläggningarna vara 
jämnade med marken. På plat-
sen där den lilla silon har stått 
har Lantmännen Fastigheter 
för avsikt att bygga kontorslo-
kaler. På sikt ska även platsen 
där den stora silon stått bebyg-
gas med kontorslokaler eller 
bostäder. 

Totalt kommer rivningen att 
resultera i ungefär 35 000 ton 
betong och armering. Största 
delen av massorna kommer 
att sorteras på plats och sedan 
transporteras ett par mil 
till Kumla där betongen ska 
användas till att bygga en ny 
återvinningsanläggning.

Nu ”deletas” en av 
Sveriges högsta siloer
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I mitten av juni gick startskottet för rivningen av Lantmännens gamla siloanläggningar i Örebro. 
Delete börjar med en lägre silobyggnaden, ungefär 35 meter hög, som rivs med en höjdrivare från 
marknivå.   FOTO:ANN-LOUISE LARSSON

För projektchefen Kim 
Dahl är silorivningen lite 
speciell eftersom han själv 
är uppvuxen i Örebro. 

Backers Machinenbau 
har tagit fram ett nytt 
siktdäck som gör det 
möjligt att sikta material 
ner till tre millimeter med 
bibehållen kvalitet och 
kapacitet. Stjärndäck 
passar till alla stjärnsiktar 
från Backers, både nya och 
gamla. 

TIDIGARE VAR DEN MINSTA FRAK-
TIONSSTORLEKEN fem milli-
meter, men i och med den nya 
sammansättningen på stjärn-
däcket går det nu att komma 
ner till tre millimeter utan 
avkall på vare sig kvalitet eller 
kapacitet. Den stora fördelen 
med detta är att man mini-
merar mängden finmaterial 
och ökar mängden använd-
bart bränsle. Metoden används 
med fördel vid sortering av 
bark eller returträ, där man 
minskar både bränslespill 

och deponimaterial. Däcket 
släpper igenom jord och sand 
som deponeras, men en min-
dre mängd flis och bark som 
istället kan omsättas som en 
värdefull brännbar produkt. 
Backers importeras i Sverige av 
Norditek.

Stjärndäcket passar till 
alla gamla och nya Backers 
stjärnsiktar på marknaden.
 FOTO:NORDITEK
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MB lanserar fjärde 
generationen kross-skopor

MB har lanserat sin fjärde generation kross-skopor. Med de nya 
skoporna utlovas en produktivitetsökning. FOTO:MB

Norditek lanserar 
nytt stjärndäck

Cordestam
Kvalité, Styrka & Ekonomi som standard

Tel: 0660-22 82 05
Tjärnvägen 18, 893 30 Bjästa 

TATRA PHOENIX 8X8 32T - 32 TON I TERRÄNGEN, 13 PÅ VÄG 

TATRA PHOENIX 8X8 32T ÄR LASTBILEN SOM 
EGENTLIGEN ÄR EN DUMPER. TAR SIG FRAM DÄR INGEN 
ANNAN LASTBIL TAR SIG FRAM. 
YTTERLIGARE EN TATRA HAR LEVERERATS OCH EN 
TILL LEVERERAS INOM KORT. BESTÄLL DIN TATRA 
PHOENIX IDAG OCH SÄKRA LEVERANS EFTER SOMMAREN.


