Order från Andritz Oy (09.09.2014)
Order gällande isolering av PO-Reaktor på Södra Cells bruk i Mönsterås. Reaktorn är ca 55 m hög och
arbetet omfattar en isoleringsyta på drygt 1200 m2. Till detta kommer även anslutande rör som också
skall isoleras. Bilfinger har även fått uppdraget att för Andritz isolera utrustning tilhörande projekt PMI,
Stora Enso Skoghall. Båda jobben startar mitten av september och färdigställs under hösten 2014.

Ställning leverans till pannanläggning i
Mjölby (27.08.2014)
Vi har fått uppdraget att leverera ställning till den nya pannanläggningen i Mjölby. Arbetet startas i
slutet av Augusti och pågår till Februari 2015. Projektet är ett resultat av ett lyckat internt samarbete
mellan Svenska Bilfinger och Kroatiska Bilfinger Duro Dakovic Montaza d.o.o., som är på plats för att
utföra installationsarbete av panndelen.

Bilfinger har fått förnyat förtroende hos
Domsjö Fabriker (28.07.2014)
Nytt avtal tecknat gällande isoleringstjänster. Det berör ca 5-6 personer och gäller från 1 Juni 2014 t.o.m.
Maj 2017.

Vattenfall AB (24.06.2014)
Nu är det klart att Bilfinger kommer under en 4 års tid utföra isoleringsunderhållet på Ringhals och
Forsmark kärnkraftverk. Kontraktet gäller från 1/1-2015 t.o.m. 31/12-2018 Detta är en av våra största
affärer under året inom isoleringsverksamheten och tryggar sysselsättningen för ett stort antal
medarbetare både vid Ringhals och Forsmark.

Bilfinger bidrar till en hållbar utveckling
(11.06.2014)
Målet med projektet Skogskemi - Hållbara kemikalier och material är att skapa förutsättningar för
långsiktigt hållbar konkurrenskraftig produktion för två av Sveriges basnäringar: Skogs- och
kemiindustrin. Målet är att utveckla skogsbaserade värdekedjor för produktion av kemikalier, såsom
Butanol, Olefiner och Metanol.

Kemiindustrins produktion är idag till stor del baserad på fossila råvaror från olje- och
gasproduktion. Nya vägar mot mer hållbar produktion söks och en viktig del är att byta fossila
råvaror mot förnybara.
Lätta olefiner, som eten och propan, är viktiga byggstenar i den kemiska industrin och
används t.ex. för produktion av plast. De produceras ofta genom ångkrackning av nafta eller
andra lätta fraktioner av olja. Ångkrackning är en mycket energikrävande process. Ett sätt att
göra denna produktion hållbar är att byta ut den icke förnybara råvaran mot biomassa. Detta
kan möjliggöras genom att producera metanol genom att förgasa biomassa och sedan

producera metanol i en metanol-syntes-process, vilket sedan blir olefiner genom en metanoltill-olefiner-process (MTO-process). En del av de olefiner som produceras via ångkrackning
skulle då kunna bytas ut mot olefiner producerade via MTO-processen, för att gå mot mer
hållbara produkter. På liknande sätt kan man tänka sig att gå från biomassa via etanol för att
tillverka hållbara produkter.
Bilfinger är med i projekt Skogskemi genom att utföra förstudier inom projektet och bidrar på
detta sätt till en hållbar utveckling.

Nominerad till bästa examensarbete på
civilingenjörsnivå, Lilla Polhemspriset börjar på Bilfinger (10.06.2014)
Pris för bästa examensarbete på civilingenjörsnivå; Lilla Polhemspriset, tilldelas årligen den student eller
de studenter vid svenskt universitet eller svensk teknisk högskola som under det gångna kalenderåret
presterat ett examensarbete av hög kvalitet.

Erika Johansson, som den 1 september 2014 börjar på Bilfinger inom Project & Engineering
Sverige som processingenjör i Processdesign-gruppen, har i år nominerats till detta pris för
sitt examensarbete. Erikas examensarbete har titeln ”Process integration study of biomass-tomethanol (via gasification) and methanol-to-olefins (MTO) process in an existing stream
cracker plant” och utfördes inom masterprogrammet för Innovative and Sustainable Chemical
Engineering på Chalmers (på avdelningen för Värmeteknik och maskinlära) i samarbete med
Borealis i Stenungsund. Erika arbetar nu på Borealis i Stenungsund, där hon bl.a. arbetar med
projekt för processer som syftar till att skifta mot mer hållbara produkter.

Karolinska sjukhuset – Ny stororder för
VVS isolering (05.06.2014)
Bilfinger har tecknat kontrakt med Sandbäckens Rör gällande VVS-isoleringen i det nya sjukhuset –
Karliniska Sjukhuset. Arbetet, som omfattar isolering av hela 33000 m rör, kommer att starta upp i
mitten av juni och pågå till sommaren 2015.

Bilfinger bidrar till sötman i tillvaron!
(04.06.2014)
Nordic Sugar AB (Örtofta sockerbruk) kompletterar sin anläggning i Eslöv med en ny indunstare och
kontipanna. Vi har fått uppdraget att isolera dessa utrustningar. Arbetena börjar i Juni och blir färdiga
under sommaren.

Perstorp (03.06.2014)
Vi har fått förlängning av Perstorp på underhållsavtalet gällande isolering på anläggningen i
Stenungsund.

Stora Enso (03.06.2014)
Vi har fått förtroendet av Stora Enso med ett förlängt underhållsavtal gällande Isolering på deras
pappersbruk i Hylte, Kvarnsveden, Nymölla och Skoghall.

Underhållsavtal för ställningar i Mörrum
(20.05.2014)
Södra Cell har förlängt vårt nuvarande underhållsavtal för ställningar i Mörrum. Förlängningen är ett
år.

Isolering beställd av Stora Enso Skoghall
AB i nya PMI-projektet (20.05.2014)
Bilfinger har fått fortsatt förtroende som isoleringsleverantör och nu i det nya PMI-projektet som
påbörjas under sommaren 2014. I uppdraget ingår isolering av ca 3000 meter nya rör, samt rör &
ventilmärkning till dito. PMI – Pulp Mill Improvment, är en investering av Stora Enso på 270 miljoner
kronor i en satsning på ökad sulfatmassa vid Skoghalls Bruk.

Beställning från Vattenfall Power Heat
Generation (30.04.2014)

Bilfinger har fått förtroendet av Vattenfall Power Heat Generation i Uppsala att byta ut ca 1500m²
isoleringen på ett värmeackumulatortak. Beställningen innefattar rivning av befintlig takisolering samt
återisolering. Projektet kommer utföras under sommaren.

Bilfinger Consultancy vid Oxelösunds
Hamn (22.04.2014)
Bilfinger Consultancy har fått beställning på att genomföra en analys av underhållsverksamheten vid
Oxelösunds Hamn.

Syftet är att bedöma möjligheterna och potentialerna till ett långsiktigt samarbete inom
leveranser av underhållstjänster.
Oxelösunds Hamn är en modern hamn med fokus på bulkhantering och sköter en stor del av
SSAB:s flöden in och ut. Vid hamnen arbetar ca 200 personer varav 35 inom
underhållsverksamheten.

Samarbete med Yara (28.03.2014)
Yara vill fortsätta samarbetet med Bilfingers ställningsverksamhet och har förlängt avtalet till 2015-12-31

Dalkia AB
Uppstart med isolering av ny tjockoljeledning i Göteborgs Hamn, totala antalet meter isolering uppgår till
1500m, ca 2500m2 isolering/plåt

BoTrygg AB
Bilfinger hjälper BoTrygg AB med färdigställandet av vvs isoleringen på 3st hus Bjurslättsplan Göteborg

KSG i Surte AB
Vi tackar KSG för fortsatt förtroende gällande isolering av 3st nya SGT- 600 utloppshus

Preemraff Lysekil
Under våren har sex av våra lärlingar på egen hand isolerat och plåtat ca 4000 meter rör på Preemraff
Lysekil som del av det omtalade LNG projektet, vår ansvarsmontör Fredrik Andersson har varit med i
kulisserna och delat med sig av sin erfarenhet.

Rören sträcker sig inifrån fabriken och ner till den nya LNG tanken och har satt killarna på
prov då det inte vart helt enkelt med skydd/säkerhet, väder/vind, transporter med mera som
man måste ta hänsyn till i ett industriprojekt som detta.

Killarna som alla kommit olika långt i sin utbildning, från en helt nyanställd till några som
inom kort skall avlägga branschprovet för att bli certifierade isolerings plåtslagare har visat att
vilja och mycket jävlar anamma kommer man väldigt långt med.
Trots att ingen av dom än är färdigutbildade har Dom utfört ett fantastiskt och säkert arbete
som imponerat såväl i kvalitet som effektivitet, och dom har visat ett stort engagemang och
positiv anda.
Bilfinger Industrial Services AB, jag som affärsområdeschef och Andreas Svensson som vår
ansvarig för Preem tackar dom stort för deras insats och hoppas dom förstår hur mycket vi
värdesätter dessa för vårt företag så viktiga personer.
Från vänster: Philip Af Wetterstedt, Kim Strandberg, Mattias Blinge, Emil Strandberg. Ej
med på bild: Mattias Gustafsson, Christoffer Gustafsson

Uppdrag från Valmet Power AB
Vi har fått uppdraget av Valmet Power AB i Göteborg att reparera ytterväggarna på deras
verksamhetslokaler. Arbetet påbörjas inom kort.

Ny beställing från Boliden

Bilfinger har fått i uppdrag av Boliden i Garpenberg att förbättra en del av den befintliga konstruktionen
gällande en s.k. pasteanläggning. Uppdraget omfattar omkonstruktion, hållfasthetsberäkningar och
tillverkning.

”Vi tackar Boliden för beställingen. Det är roligt att vi för göra en bred leverans som både
innehåller konstruktion och tillverkning. Detta är en av Bilfingers starka sidor. Att kunna
erbjuda våra kunder helhetslösningar” säger Nicklas Tarantino ansvarig för Bilfingers
verksamhet i Avesta.

SCA Graphic Sundsvall AB förlänger avtal
med Bilfinger
SCA Graphic Sundsvall AB förlänger sitt avtal med Bilfinger avseende isolerings tjänster. Hög standard
på HSE&Q arbete, bra service, väl utförda uppdrag och kostnads effektiva lösningar för kunden var
några av de saker som gjorde att Bilfinger blev första valet för SCA.

Avtalet gäller Ortvikens pappersbruk, Östrands massafabrik och Tunadals Sågverk och är
förlängt med drygt 3 år.

Bilfinger levererar till Borealis C4 projekt
Borealis skall på sin Crackeranläggning i Stenungsund utföra till/utbyggnad av kärl, rör, mekanisk
utrustning samt plattformar.

Vi har fått förtroendet av Midroc Rodoverken att utföra rivning och isolering av rör samt
utrustning. Isoleringsarbetet kommer ske under sommaren 2014 och beräknas pågå i 2
månader.

Sandvik förlänger samarbetet med Bilfinger
Bilfinger får förnyat förtroende att leverera mekaniska tjänster till Sandvik.

Avtalet avser sex teknikområden inom mekaniska tjänster och är på två år. ”Vi har ett bra
samarbete med Sandvik och det bekräftas nu med att vi får förnyat förtroende. Bilfingers
fokus på säkerhet är en viktig faktor för vårt samarbete” säger leveransansvarig Per Hellberg
Bilfinger East.

Bilfinger utställare på Charm mässa
Bilfinger Construction och Industrial Services samarbetade på den årliga Charm mässan som hölls i
Göteborg 4-5 februari.

Mässan anordnas av Chalmers universitet och är en arbetsmarknadsmässa som syftar till att
studenter och företagare får ett forum för att träffas och lära känna varandra.
Schemat under mässan är fullspäckat med olika föreläsningar från olika företag, bland annat
Volvo, Net Entertainment och Ericsson.
Många intressanta kontakter knöts under mässdagarna då intresset och nyfikenheten angående
Bilfinger var stort.

Bilfinger har tecknat avtal med Valmet AB
om isolering av ny utrustning till Gruvöns
Bruk
BillerudKorsnäs-Gruvöns Bruk moderniserar sin anläggning och har köpt bl.a. ny Tryckdiffusör och
Imp-Bin med tillhörande mindre utrustning av Valmet. Bilfinger har fått förtroendet av Valmet att än en
gång isolera deras utrustningar vilka skall tas i drift i samband med kommande vårstopp 2014.

Holmen Paper utökar sammarbete med
Bilfinger
Holmen Paper och Bilfinger har signerat en utökning och förlängning av gällande isolerings och
plåtkontrakt som sträcker sig flera år framåt. Detta kontrakt innefattar i första hand Holmen Papers
anläggningar i Bråviken och Hallstavik men är utformat så att det finns möjligheter att användas på
Iggesunds – anläggning.

PREEM förlänger isolerings kontraktet
med Bilfinger
Preem och Bilfinger har signerat en förlängning av gällande isolerings kontrakt. Detta kontrakt innefattar
alla Preems anläggningar och depåer i Sverige.

Vattenfall Heat valde Bilfinger som
leverantör av underhålls isolering
Vattenfall Heat och Bilfinger har skrivit ett långsiktigt avtal gällande isolerings arbete på deras
anläggningar i Drefviken, Jordbro och Nyköping. Kontraktet löper på lång tid med option på förlängning.
Kontrakts processen har varit långdragen men de medverkande i anbudet från Bilfinger har gjort ett bra
förarbete som ledde till att affären gick i lås.

