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Montering av prefab
Platsgjutning, konstruktioner
Montage och tillverkning av Prefab element
Mönstring av betong
Villaplattor till Industriplattor
Spackling
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Betong Bygg Västra

Yrkesstolt
betongare

”Jag har

Per-Anders Norén, eller Perra som han
kallas, startade Betong Bygg Västra
1999/2000 efter att ha jobbat många år i
branschen. Han började sin bana som
lärling på bygget av Ringhals 1972, 15 år
gammal.
– JAG HAR JOBBAT med betong i nästan hela mitt liv,
säger Perra. En kort tid arbetade jag också som smed
och svetsare, men återvände snart till betongen.
Arbetet har tagit honom utomlands ibland, till
Norge under en period och åren 1993-1997 till
Tyskland. Han har jobbat med både små och stora
projekt, ett av de stora och mest intressanta jobben
var bygget av Uddevallabron, som invigdes 2000.
– Vi gjöt de 13 ton tunga plattorna till vägbanan.
Den första tog tre veckor men vi blev allt bättre. Som
mest var vi uppe i 20 plattor i veckan.
Sedan starten av Betong Bygg Västra har före
taget vuxit, och består idag av ett trettiotal anställda.
De står för kvalitet, noggrannhet och den yrkesstolthet som kommer med lång erfarenhet.
– Från början tänkte jag driva ett enmansbolag,
säger Perra. Men orderingången blev snabbt så pass
stor att jag behövde anställa 3-4 stycken. Sedan blev
det några till, då och då.
Idag är Perra en av tre delägare och den med
majoritet. De två andra delägarna är Peter Burnelius,
tidigare konsult och samarbetspartner som ansvarar för utbildning och miljöfrågor, samt
Sonny Persson, tidigare anställd i bolajobbat med betong
get, som ansvarar för produktionen tillsammans med Perra.
Perra betonar vikten av
i nästan hela mitt liv”
säkerhet och att följa svenska
avtal och föreskrifter.
– Det är mycket att hålla reda på, många regler
och papper. Men så blir också jobben bra, kunderna
nöjda och de anställda kvar på företaget för att de
trivs.

Bilgatan 11, 442 40 Kungälv

Kontakta oss:

0303-22 01 25 • 0708-547 760
info@betongbygg.se
www.betongbygg.se
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Ansvarig utgivare: Peter Burnelius. Projektledare: Mikael Svensson. Text: Lennart Orvarsson. Foto: Johanna Asplund. Mediasäljare: Anna-Lena Englund.
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”Vi arbetar både med
stora och små projekt”

Utveckling i fokus
– igår, idag, imorgon
Peter Burnelius arbetar främst
med personalresurser, säkerhet
och miljö på Betong Bygg Västra.
Han började i företaget som
inhyrd arbetsledare och är sedan
8 år delägare.
– JAG HAR VARIT med om en stor
utveckling här, säger han. Personalen har
lärt sig mer, säkerheten har blivit bättre
och vi erbjuder fler tjänster.

Från att huvudsakligen ha arbetat med
betongkonstruktioner på mark gjutning
arbetar Betong Bygg numera också med
stomresning och montering i såväl stora
som mindre projekt.
– Vi arbetar både med stora och små
projekt, säger Peter. Det kan vara stora
bostadsområden men också villabyggen
och enstaka industribyggnader. Vår
ambition är att vara en stabil, kompetent
leverantör åt våra kunder, och samtidigt
erbjuda stabilitet och trygghet för vår
personal. Det tycker jag vi lyckas med.

Men utvecklingen ska fortsätta.
För närvarande ligger fullt fokus på att
ytterligare kompetensutveckla personalen
och företaget, på alla plan. Målet är att
hålla minst certifieringsstandard för att
vid behov kunna bli certifierade.
– Det har varit fantastiskt roligt att
se alla utvecklas och lära sig mer, och
jag märker ju att viljan finns att gå ännu
längre, säger Peter Burnelius. Då är det
lätt att leda företaget.

ALLT INOM
BYGGMATERIAL
TELEFON: 0304-66 70 90

ALLT
INOMBYGGMATERIAL
ALLTINOM
BYGGMATERIAL
TELEFON: 0304-66 70 90 • www.olssonstravaror.se
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Bra samarbete i svårt väder
PER KELLONIEMI ÄR platschef och arbetar

FAKTA

Munkebäck –
Hage:

med kontrakt och avtal på PEAB. Han
samarbetade med Betong Bygg Västra vid
bygget av Munkebäcks Hage i Göteborg,
3 block med 14 trapphus i 4-8 våningar
under åren 2017-2019. Det var första
gången de samarbetade och Per blev
glatt överraskad.

– Jag tyckte väldigt mycket om
att samarbeta med dem, säger han.
Man kunde prata med alla, vi lyssnade,
respekterade varandra och hade en god
stämning hela tiden. Det var ett rent
nöje att gå till jobbet tack vare det.
Jobbet för Betong Bygg omfattade
platsgjutning inklusive formbyggande,
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n
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n
n
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17 700 m2
10 500 m2
10 600 m2
670 m
2 000 m2
2 600 m2
6 600 m2

plattbjälklag
skalväggar
utfackningsväggar
prefab pelare
balkonger
platsgjuten vägg
gjuten platta

armering och gjutning samt montering
och gjutning i semiprefab-stommar.
Jobbet flöt på bra trots vissa motgångar.
– Var det några problem löste man det
snabbt. Vi fick bland annat demontera en
betongramp ner i ett garage då det var fel
på ritningen, men det svåraste problemet
var nog vädret, det var riktigt kallt ett tag.
Per vill särskilt nämna en av de
anställda på Betong Bygg, Mikael Thor
som samordnade alla installatörer innan
gjutning så att jobbet kunde flyta på bra.
– Det var grymt bra, säger Per
Kelloniemi.

Tekniska lösningar
inom betong, armering
och vattentätning

Sveriges största
lager och flexibel
produktion inom
betongkomplement

BETONGPUMPNING.NU
0725 16 61 16

info@tlilleste.se
www.ahlsell.se/10/byggsortiment/betongkomplement
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PÅ HÖGSBOHÖJD I Göteborg bygger
Skanska 361 lägenheter samt förskola
och garage på uppdrag av Stena Fastig
heter. I det nya området Ekebäckshöjd
ska det bli både bostads- och hyresrätter,
butiker, lokaler och mötesplatser. Den
första etappen ska stå färdig under 2021.
Betong Bygg Västra står för betong
arbetet på Ekebäckshöjd och Nils
Stenberg, arbetsledare på Skanska är
mycket nöjd med den för honom nya
samarbetspartnern:
– De är jäkligt duktiga och själv
spelande, säger han. En del entreprenörer
kräver ständig närvaro av mig, men
personalen på Betong Bygg Västra sköter
sig själva och gör ett oerhört snyggt jobb.

FAKTA

Ekebäckshöjd:

Skicklig samarbetspartner
ny bekantskap

Bygget på Högsbohöjd har haft en
del svåra utmaningar, berättar Nils. Inte
bara ett hårt pressat tidsschema utan
också stora nivåskillnader, kraftigt över
dimensionerade prefabelement från
Polen som kräver exakt spänning i alla
ledder och en personalsituation som

n
n
n
n

ca 250 m
ca 1500 m
ca 3300 m²
13

n ca 50

stödmur
vout/balkar
plattor
hissgropar
+ el/vagropar
plintgrupper

ibland kräver 15 man, ibland inga alls.
– Betong Bygg har löst det väldigt
bra. Stödmurarna har de byggt nästan
utan synliga skarvar, med en takt på ca
40 meter i veckan, de jobbar snabbt med
lösjärn och formlådor och precisionen på
ingjutna dubb med rejäl överlängd är oerhört bra. De är helt enkelt riktigt skickliga.
Ytfinishen på plattorna är något av det
bästa jag har upplevt. Speciellt med tanke
på fallgjutningar i garagedelarna.
Bygget på Högsbohöjd har en beräknad produktionstid på tre år och pågår
för fullt hela sommaren 2021, men för
Betong Byggs del är ett första skede avslutat. För dem börjar nästa projektdel i
oktober, då de ska vara med om att slutföra det sista av tolv trapphus. I samarbete med en markentreprenör har de då
drygt två veckor på sig för att säkerställa
stabilitet i grundmurarna och bereda väg
för den 250 tons kran som behövs för att
bygget, som också är en platta på mark i
trapphus 5, ska kunna fortsätta.

Stabil leverantör grund för bra jobb
BETONG BYGG VÄSTRA köper sin
betong av Thomas Betong, ett
familjeföretag grundat 1955 i Karlstad,
som nu har totalt 160 betongfabriker
och tre prefabfabriker i Sverige, Tyskland, USA, Polen och Norge.
Företaget har numera sitt huvudkontor
i Göteborg och är en av Sveriges
ledande betongleverantörer.
– Vi har haft ett gott samarbete
sedan bygget av bostadsområdet

Munkebäcks Hage för tre-fyra år sedan,
säger Henrik Ohlsson som är teknisk
säljare på Thomas Betong.
På Munkebäck arbetade Betong
Bygg Västra med stomme för 200 lägenheter och platsbyggda garage under.
Man hade behov av en pålitlig leverantör
av betong, med tillräcklig kapacitet och
betongfabrik i närheten då det är en
fördel med korta transporter av färdigblandad betong.

Med sina 15 betongfabriker i Västsverige var det inte några problem för
Henrik Ohlsson och Thomas Betong att
tillgodose kraven och leverera tillräckliga
mängder betong färdig att användas på
plats i Munkebäck.
– För oss på Betong Bygg Västra är
det viktigt med stabila leverantörer,
säger Peter Burnelius. På så sätt vet vi att
vi kan garantera ett utmärkt slutresultat.
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Utveckling
för alla
Efter anställningar i bankvärlden
och tidigare byggföretag, började
Pernilla Börjesson på Betong Bygg
Västra i maj 2012. Hon arbetar
med den övergripande ekonomin,
administration, struktur och löner.
– Vi har gjort en fantastisk resa
tillsammans, säger Pernilla. När jag
kom in var Betong Bygg ett mindre
företag, med mindre uppdrag. Nu
kan vi ta oss an mycket större jobb
och möta kundernas krav på ett
helt annat sätt. Det har varit lärorikt
och stärkande både för mig
personligen och för oss
allihop.
Att vara ensam
kvinna i en
mansdominerad
bransch är inget
problem för
Pernilla, tvärtom.
– Jag gillar raka
puckar, och så är det
här. Jag trivs med mina
medarbetare, vi är ett gott gäng
i ett genuint företag och alla jobbar
för att hålla en hög kvalitet på de
arbeten vi utför. Alla tar ansvar och
kämpar för att Betong Bygg Västra
ska vara ett konkurrenskraftigt företag i den tuffa byggbranschen. Här
finns en möjlighet att utvecklas, det
gillar jag hos Betong Bygg Västra.

”Vi har en bra gemenskap
alla hjälps åt”

,

Betongaren som
blev delägare
– Det bästa med Betong Bygg
är att vi har en bra gemenskap,
alla hjälps åt och strävar åt samma
håll. Ingen går till jobbet bara för
att de är tvungna.
DET SÄGER SONNY Persson som arbetar

med kalkylering, projektledning och
ibland lite jobb på fältet hos Betong Bygg
Västra. Sonny började på företaget som
betongarbetare 2010, blev arbetsledare
efter något år och är nu delägare sedan
4 år.

– Att vara delägare är kul, säger Sonny.
Mer ansvar och man måste se till att ha
jobb åt gubbarna. Jag trivs med det.
Framtiden för Betong Bygg ser ljus
ut. Flera stora projekt ska snart starta
och fler är under förhandling. En liten
skugga är materialtillgången – i spåren av
coronapandemin är det svårt att få fram
material samtidigt som priserna skjuter i
höjden.
– Det ordnar sig nog snart.
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Omväxling och bredd
Tobias Gustafsson är arbetsledare på Betong Bygg Västra.
Efter drygt 5 år som betongare fick han ansvar att leda
jobbet, något han nu gjort i ungefär fem år.

”Vi har en bred
kompetens”
– Jag trivs väldigt bra på Betong Bygg,
säger Tobias. Det är bra sammanhållning, familjär stämning och man får bra
stöd från ledningen.
För tillfället leder han tre jobb; uppförandet av lägenhetsstommar på Lysevägen i Torslanda, ett liknande i kvarteret
Valand i Kungsbacka och en industriplatta där Triumfglass ska bygga en ny
anläggning.
– Det är kul med lite omväxling, säger
han.
Favorituppdragen är anläggningsjobb,
väggar och lite kraftigare betonggjutningar – tjocka konstruktioner som kräver
lite mer.
– Vi har en bred kompetens här på
Betong Bygg Västra, inte bara vanlig
betonggjutning utan också mönstergjutning, spacklingar, montering med
mera. Ja, vi är nog ganska breda.

Trivs med att planera
ANDREAS KARLSSON ÄR arbetsledare på

Betong Bygg Västra. Han började som
formbyggare på företaget 2009, och blev
arbetsledare efter nio år. Hans första
projekt som arbetsledare var på bygget av
stommen för 200 lägénheter i Munkebäck åt Tornet Bostadsproduktion AB.
– Det var lite stressigt i början, med
nya system och så, men jag kom snabbt
in i det, säger han.

Andreas leder för tillfället två projekt;
ett bostadsbygge i Tolered på uppdrag
av Skanska och villabyggen i Stensjön
i Mölndal, där Betong Bygg skapar
grundplattorna.
– Jag gillar jobbet, säger Andreas. Det
är fritt, man får tänka själv och jag kan
planera både jobb och inköp. Det är bra.

Se fler av våra projekt på

betongbygg.se

Magasingatan 19, 434 37 Kungsbacka • Telefon: 0300-56 65 40
Öppet: Fredag 07.00–18.00. Lördag 09.00–14.00
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”Man får arbeta lite
smartare för varje år”

Formsnickaren som hittade rätt
– Arbetskamraterna är det bästa
med det här jobbet, säger Jimmy
Holm, formsnickare på Betong
Bygg Västra. Jag går till jobbet
med ett leende på läpparna 99
procent av dagarna.
DÄRMED INTE SAGT att han ogillar allt

det andra med arbetet efter ett tjugotal
år i branschen och 7-8 på Betong Bygg
Västra. Tvärtom. Han har bara gott att
säga om sin arbetsgivare.
– De ställer upp på sina anställda,
säger han. Har man något man behöver
hjälp med är det bara att fråga, jag hade
själv en grej jag kunde lösa tack vare
dem och det är jag mycket tacksam för.
Betong Bygg är ett jättebra företag att
arbeta för, jag har hittat rätt.
Men jobbet sliter på kroppen. Jimmy
är 48 år gammal och börjar känna i axlar,
knän och händer att det är ett tungt

Kontakta oss:

yrke. Då är det viktigt att arbetsmiljön
är god och att verktyg och utrustning
uppdateras när det kommer förbättrade
varianter. På Jimmys nuvarande arbets
ställe – bostadsområdet Tolered i Göteborg – används bland annat nya väggformar som är lättare att montera och
demontera utan hårda slag.
– Man får arbeta lite smartare för
varje år, säger Jimmy. När det finns bättre
grejor behöver vi oftast bara fråga så får
vi dem. Inom rimliga gränser förstås.
Betong Bygg Västra har fem man i
arbete i Toleredprojektet. Utöver Jimmy
är det John, Nelson, Benjamin och
arbetsledaren Andreas. Det är ett litet
gäng enligt Jimmy, men tajt och med god
stämning. Någon gång runt vecka 34
ska de vara färdiga här, vad som väntar
därefter är inte klart, något nytt projekt
väntar säkert runt hörnet. Eller så blir det
uppdrag med Betong Byggs servicebil, en
annan av Jimmys uppgifter på företaget.

Mångårigt
samarbete
Olssons trävaror i Hjälteby är mångårig
leverantör till Betong Bygg Västra.
Andreas Ohlsson har känt Perra, Peter
och de andra på Betong bygg länge.
– Vi levererar huvudsakligen cellplast, armering, formvirke, formplywood och en del tillbehör som
distanser, lijnaler med mera till dem,
säger han. De är bra att samarbeta
med och jag vet vad de vill ha.
Material till betongare är lite av
en specialitet hos Olssons Trävaror,
och det är också dessa som utgör en
företagets största kundkategorier.
– Vi har sådant i sortimentet,
utöver vad de flesta traditionella
byggvaruhandlare har, säger Andreas.

Bilgatan 11, 442 40 Kungälv
0303-22 01 25 • 0708-547 760
info@betongbygg.se

betongbygg.se

