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En av de sista bilderna på den uttjänta Unnåbron.

Siljan Schakt levererar 80 000 ton grus
produkter i mångmiljonprojekt

Skanska har anförtrott 
Siljan Schakt ett stort 
uppdrag som underent-
reprenör vid upprustnin-
gen av väg 1003 i Hansjö. 
Företaget ska bland annat 
utföra alla transporter och 
maskinjobb samt lever-
era hela 80 000 ton grus-
produkter. 

Det sistnämnda innebär 
en dryg dubblering av 
företagets tidigare största 
grusorder, som Schaktarn 
rapporterade om 2009.

Det handlar om en 3,5 km 
lång sträcka som börjar vid 
korsningen mellan Nissavä
gen och Våmhusvägen och går 
genom Hansjö till och med 

Unnåbron. Den nya vägen 
ska tåla tyngre trafik, och Un
nåbron som tidigare var vikt
begränsad och enkelriktad 
ska ersättas av en bredare 
och kraftigare variant. 

– Det är ett väldigt stort 
jobb, säger Jan Arnesson, 
VD, Siljan Schakt. Utöver 
det vi levererar så ska vi 
också transportera 40 000 ton 
schaktmassor inom området.

LarsHåkan Rosén, ar
betsledare, Skanska belyser 
också projektets storlek:

– Vi ska byta överbyggnad 
på hela sträckan och göra ny 
beläggning, sen ska vi riva 
bron och bygga en helt ny! 

Göran Ivarsson, Skan
ska, uppskattar att ha Siljan 

Schakts omfattande resurser 
tillgängliga så nära till hands, 
i synnerhet bergtäkten på 
Bjusberget, som ger stora be
sparingar.

Projektet ska omsätta to

talt 28 miljoner, där 8 miljon
er budgeteras till brobygget, 
15 miljoner till vägarbeten 
och 5 miljoner till asfaltsläg
gning. Det väntas stå klart i 
höst.
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Gunnar Hedhs talang 
för det praktiska är ty-
dlig både i arbetslivet och 
privat. Professionellt har 
han lett åtskilliga entre-
prenader, särkilt i Mora-
Orsa-området, och på sin 
fritid undertar hans sig 
allt från folkracing till 
båtrenovering. Han har 
nu anslutit sig till Siljan 
Schakt som arbetsledare, 
där han hoppas att kunna 
bidra med praktiskt tänk-
ande och nya idéer. 

Gunnar började sin karriär som 
mattläggare som 18åring, men 
för att skona sina knän bytte 
han till entreprenadbranschen 
under tidigt 80tal. Han 
jobbade åt Mora kommun – 
först som anläggare, sedan 
som mättekniker – innan 
PEAB Dalarna anställde 
honom 1988. Där blev titeln 
arbetsledare direkt, och 

sedermera platschef.
– Efter det åkte jag med i en 

hel drös ägar och namn byten, 
säger Gunnar och nämner ett 
drygt halvdussin tillfällen då 
han har fått en “ny” arbetsgi
vare utan att byta jobb.

Välkända projekt
Från 2003 till i år var Gunnar 
arbetsledare hos MaserFrakt. 
Läsare av Schaktarn ser san
nolikt Gunnars tidigare ar
beten regelbundet:

 – Halva Mora! säger Gun
nar och flinar till svar på frå
gan om vad han har hunnit 
med i sin karriär. 

Han förklarar att han 
översett många projekt lite 
överallt i kommunen, och ger 
Vasaloppsområdet – inklu
sive målsträckan – som ett 
framstående exempel.

Förflutet i rally
Tack vare en naturligt prak

tisk läggning har Gunnar haft 
många hobbyprojekt för sig 
där det gäller att vara hän
dig. I början på 70talet med
verkade han i rally i Dalarna 
och angränsande län och ag
erade både förare och funk
tionär.

  – Mora motorklubb var väl
digt stor på den tiden så vi var 
hemskt många som åkte, Själv 
körde jag en Saab V4:a.

Erfarenheten från folkrac
ingen tog Gunnar med sig till 
sin efterföljande hobby: att 
reparera veteranbåtar med 
skrov i mahogny. Även bilin
tresset lever kvar i en Ford 
Fairlane från 1956 som han 
mekar mycket med.

Gunnar gillar att spendera 
tid utomhus och har varit en 
flitig jägare. Numer åker han 
dock hellre på fiskeutflykter 
med hustrun Lotta.

– Vi gillar att ta med hus
vagnen till fjällen och fiska 

där. Det är väldigt vackert 
och fridfullt, både sommar och 
vinter!

Leder med förtroende
Gunnar ser en välbalanserad 
ledare som en naturlig del i ett 
effektivt arbetslag. För att alla 
ska sträva mot samma mål är 
relationen till medarbetarna 
viktigast.

– Det är viktigt att vara 
positiv, motivera och framför 
allt ha ett fötroende till sina 
medarbetare.

Siljan Schakt rekryterar 
bransch veteran med upp
kavlade ärmar

Gunnar Hedh sätter sin erfarenhet och praktiska tänkande 
till Siljan Schakts förfogande.

Bilar, båtar, 
vägar, “halva 
Mora”

Kontakta Gunnar

Mobiltelefon 
070621 09 83

E-post  
gunnar.hedh@siljanschakt.se
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Ett talesätt som jag gärna håller 
mig till är att aldrig se bakåt för 
vi kan inte påverka det som redan 
har skett. Det gäller alltså att vara 
fokuserad på framtiden och försöka 
påverka det som skall ske. Det gäller 
att sätta mål och ha en strategi för 
hur målen skall nås samt att ha 
uthållighet.

Trots detta tänkte jag inleda med 
att blicka bakåt och bland annat 
relatera till tidigare artiklar och 
krönikor i Schaktarn. 

Första sidan i detta nummer av Schak
tarn handlar om vår stora order till 
Skanska. Vi skall leverera 80 0000 ton 
grus till väg 1003 en order som dubblerar 
tidigare rekordorder från 2009. Ordern 
bekräftar också betydelsen av den strat
egiska satsningen på vår bergtäkt som vi 
inledde 2008 och som fördröjdes via den 
överklagan som beskrevs i Schaktarn 
från maj 2009. Nu är alla hinder undan
röjda och täkten är riktigt bra igång. Den 
kommer att vara oerhört väsentlig i vår 
framtida verksamhet. 

Asfaltsverket i Orsa
Riktigt spännande är att Skanska As
falt i sommar kommer att ställa upp ett 
asfalts verk i täkten. Det kommer även 
att stå kvar över vintern och vi får alltså 
en hel säsong nästa år och en halv i år. 
Skanska har lovat att ta marknad vilket 
måste innebära riktigt konkurrens
kraftiga priser!

I vårt nummer från augusti 2010 hade 
vi en rubrik ”Om uppdrag och uppdrags
givare”. Vi skrev där att vi hade landat en 
order från Byggnadsingenjör Nils Skog
lund gällande markarbetena på Berget

skolan i Orsa. Ett år har nu nästan gått 
och ordern är i det närmaste färdigställd. 

Vi skrev också om att vi hade fått vårt 
första jobb åt Idrefjäll. Ordern har lett 
till ett utökat samarbete och vi har lan
dat fler ordrar från denna fram gångs rika 
beställare. Vi skall bland annat under 
hösten 2011 bygga en ny V/Aledning på 
1500 m till Idrefjälls nya toppstuga, lika
väl som vi samtidigt utför mark  arbetena 
på deras nya toppstuga som skall vara 
klar till vintern. Beställare på topp
stugan är Byggpartner, ytterligare en 
framgångsrik och intressant beställare.

Att bygga toppstugor kan vi lägga till i 
dubbel bemärkelse i våra referens objekt 

eftersom vi nu också bygger marken 
för Grönklittsgruppens nya toppstuga i 
Grönklitt.

I samma nummer förut spådde vi att 
mark arbetena på Björntoppen i Grönklitt 
skulle kunna växa. Så har också skett 
och nu är det ett pågående arbete på 
ytter ligare sex hus innehållande 10 
lägen heter.

När augustinumret av Schaktarn skrevs 
höll vi på Blybergssågen för fullt. I höst 
fortsäter uppdraget med ytterligare ut
byggnader i sågens framtidssatsning 
som vi tacksamt nog får vara en del av. 

Vi berättade också att vi då höll på att 

Titta inte 
bakåt, eller...?

“Bergtäkten har gått igång riktigt bra och 
kommer att vara en oerhört väsentlig del i 

företagets framtid.”

Jan Arnesson sätter gamla nyheter 
i relation till nya

Jan Arnesson ser fram emot vidare arbete på den expansiva vindkraftsmarknaden.
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Siljan Schakts bergtäkt i Bjus igång efter avvisad överklagan.

avsluta Tavelbergets vindkraftspark med 
Dala Vind som uppdragsgivare. Arbetet 
är nu sedan länge klart och vi ser fram 
emot att bygga nya vindkraftsprojekt när 
vindkraften åter får ”vind i seglen” efter 
att vindbruks planer mm blivit klart i vår 
egen och närliggande kommuner.

Vi har i dagarna också färdigställt ett 
dammförstärkningsjobb åt Fortum vid 
Spjutmo kraftstation i Österdalälven. 
Till Spjutmo har vi levererat 10 000 ton 
berg (Bergtäkten igen!) i olika fraktioner. 
Arbetet är inte besiktigat ännu men vi 
får hoppas och tro att vår beställare är 
nöjd så att vi kan landa fler objekt från 
Fortum som är en tung beställare i om
rådet.  

En annan rubrik var ”Att passera 50”. 
Vi passerade 50 miljoner med råge in
nebärande att vi också passerade 55 
miljoner och årsomsättningen slutade 
på 58 miljoner, vilket givetvis är ett 

nytt rekord, och ett svårslaget sådant, 
i företagets historia. Ökningen motsva
rade hela 38 % och resultatet var även 
det fortsatt bra. 

Eftersom jag också har passerat 50 och 
även 55 frågade jag mig, i förra krönikan, 
vem som skulle nå 100 först, jag eller bo
laget – vi får väl se. I det korta är målet 
60, sen får vi väl som sagt se.

Investeringstakten är fortsatt hög vilket 
beskrivs på annan plats i detta nummer. 
Alla vinstmedel plöjs fortsatt ned i nya 
maskiner och andra investeringar vilket 
är en förutsättning för vår expansion. 

Det vill säga att det är en nödvändigt 
att vi tjänar bra med pengar och vi hela 
tiden återinvesterar dessa i bolaget.

I någon av mina tidigare krönikor skrev 
jag också att det är hösten som är vår 
viktigaste säsong. Det gäller i synnerhet 
i år då vi har haft en kall och tung vinter 
följd av en sen vår. Sommaren har börjat 
bra och nu ser vi framåt, och inte hoppas 
på, utan åstadkommer en fortsatt bra 
sommar och en kanonhöst!

Jan Arnesson, VD, Siljan Schakt

P.S.
När Björn varvar ned lastar han ut 80 
000 ton grus.

D.S.

Siljan Schakt medverkar i framgångs rikt ungdoms projekt

I ett projekt startat av Grönklitts gruppen samarbetar företag i Orsa tillsammans med kommunen för att ge barn och ung
domar en rikare och mer aktiv fritid. 

Projektet omfattar elever från förskoleålder upp till årskurs 9 i lokala skolor. De får delta i varierade aktiviteter på 
Grönklittsgruppens anläggningar, vilket inkluderar bland annat friluftsdagar i Grönklitt, bowling på Orsa Bowling samt 
turer genom Orsa björnpark med åldersanpassad undervisning. 

Totalt har projektet paketerat aktiviteter till ett värde av 800 000 kr och det ska pågå under en treårsperiod.

“Alla vinstmedel plöjs 
fortsatt ned i nya 

maskiner och andra 
investeringar.”
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När en grävmaskinist ska bedöma 
hur han ligger till med sin dryga 
tjogtalet tunga maskin förlitar 
han sig på assistens från till ex-
empel regelbundet utsatta mät-
pinnar och anläggare som lånar 
sitt ögonmått utanför maskinen. 
Det händer att han måste gå ut 
själv med jämna mellanrum. Med 
nyinköpt teknologi kan Siljan 
Schakt spara tid och pengar ge-
nom att ge föraren järnkoll di-
rekt i hytten.

Vi har utrustat flera maskiner med 
så kallad GPSstyrning från Scan
laser. Med satellitassisterad posi
tionering och sensorer från maski
nens styrsystem kan förare på egen 
hand bedöma exakt hur maskin och 
skopa förhåller sig till omgivningen i 
tre dimensioner. 

Detta tillåter till exempel snabb 
och exakt planering och lutning utan 
att någon behöver gå utanför maskin
en och flukta. Utrustningen kan mat
cha ritningar till projektområdet så 
att föraren alltid har koll på nedgräv
da kablar, rör och brunnar med mera.

– Det underlättar verkligen, säger 
Anders Hjärpsgård, som kör en av 
Siljan Schakts grävmaskiner med 
den nya teknologin.

Johan Abrahamsson, mättekniker 
på Skanska, har arbetat med Hjärp
gård längs Hansjövägen och även han 
finner GPS-styrningen till stor hjälp.

– Man behöver inte gå runt och 
sätta om en massa pinnar hela tiden!

Abrahamsson tycker också att re
sultatet är kanonbra, men lägger till 
att det kan vara tack vare föraren. 
Schaktarn ser givetvis nyhetsvärde i 
uttalandet hur som helst.

Andra investeringar
Siljan Schakts maskinpark har fått 
följande tillskott: 

• Hyundai 250LC, 26,5 ton, års
modell 2011, förare Håkan Johansson. 

• Hitachi ZX140, 15 ton, års modell 
2011, förare Kjell Lindkvist. 

• Hitachi ZX140, 15 ton, års modell 
2010, förare Mattias Knutsson. 

• Hitachi ZX140, 15 ton, års modell 
2008, vakant. 

• Komatsu PC228, 23,5 ton, års
modell 2008, Efraim Sandén. 

Vidare utrustning inkluderar  bioener
giaggregat till grävmaskin, samt vågar 
med in byggd rapportering via GPRS. 

Med lite hjälp från ovan
Anders Hjärpsgård demonsterar hur satelliter hjälper honom att gräva rätt.
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Dubbel fullträff:

Här var det svårt 
att göra något 
annat. Arbete 
forstskrider under 
mantel av snö. I 
maj. Toppstuge-
bygget, Idrefjäll 
17/5-2011

Här gällde det att hålla huvudet kallt. Dumper vurpar vid Toppstugebygget, Grönklitt 27/5-2011. Både maskin 
och förare klarade sig helt utan skador.

TOPPSTUGOR
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Mats Nisén, 23
Anläggare från Mickelvål med 
goda färdigheter som murare. 
Gillar att åka runt i naturen 
med sin skoter. Jagar och 
fiskar vid tillfälle.

Rekryteringar
Efraim Sandén, 26
Grävmaskinist från Nusnäs 
som kör vår Komatsu 228. 
Finner stort nöje i att 
renovera sitt hus och skruva 
på gamla amerikanska bilar. 
Försöker att alltid vara 
positiv och se något intressant 
i det mesta.

Torbjörn Tjäder, 24
Grävmaskinist från Insjön. Ny 
bakom spakarna på vår Hitachi 
FH90W, vilken han tycker 
är “gungig men kul”. Väldigt 
sportintresserad och cyklar gärna 
BMX eller gymmar. Hinner också 
med en del tv-spel.

Övriga rekryteringar: Roland Hampus, extrachaufför; Tobias “praktikanten” Eriksson, anläggare; Kalle 
“Anka” Andersson, sommarjobbare.
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Ronny Tylén, 43
Grävmaskinist född och 
uppvuxen i Hansjö som har 
pendlat till Stockholm i 16 
år. Nu har han dock  anslutit 
sig till det mer lokala Siljan 
Schakt. Gillar att fiska och 
åka motorcykel.

Mattias Knutsson visar stolt 
sitt nya bioenergiaggregat. 
För mer info om hur vi med 
hjälp av dessa kan erbjuda 
högeffektiv röjning, besök 
www.siljanschakt.se och 
titta under tjänster.


