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Först kom riktverket, nu kommer spaltlinjen; 

Snart är vi Nordens vassaste 
Steel Service Center

Som vi tidigare berättat har vi under sommaren in-
stallerat ett nytt riktverk. Investeringen har gjorts 
för att kunna klara bästa planhet på formatplåt upp 
till 4 mm. Vi producerar nu formatplåt med mycket 
bra resultat och räknar med att kunna tillfredsställa 
kraven på plan- och spänningsfri plåt även från våra 
mest krävande kunder.

Vi drar nu även igång etapp 2 av våra investeringar 
för framtiden. Fundamentarbeten för en helt ny 
spaltlinje har påbörjats under sommaren. Den nya 
linjen kommer att göra ArcelorMittal BE Group SSC 
till Nordens vassaste Steel Service Center.

Richard Ralsgård och Andreas Aronsson är överens 
om att det är mycket stimulerande att arbeta som 
VD respektive Marknadschef på ett företag med 
medvind och muskler tillräckliga för att göra inves-
teringar av den här kalibern möjliga.

– Det här är ett sätt att möta marknadens ökade 
krav på flexibilitet och kvalitet, samtidigt som vi 
framtidssäkrar vår produktion och konkurrenskraft, 
konstaterar Richard Ralsgård.

Båda investeringarna för med sig avsevärda effek-
tivitets- och kvalitetshöjningar. Den nya spaltlinjen 
kommer inte bara att ersätta de två som finns idag, 
den kommer dessutom att ge bättre arbetsmiljö 
och effektivare produktion.

– De två befintliga spaltsträckorna gör visserligen 
ett fullgott jobb, men de börjar bli gamla och in-
effektiva, säger Andreas Aronsson. Därför kommer 
de nu att skrotas. Vi blir först i Sverige med denna

typ av investering och blir därmed ett av de  
modernaste Steel Service Centren i Norden. 

ArcelorMittal BE Group SSC har idag en separat 
spaltlinje för tunnare plåt, liksom en för tjockare. 

– Det unika med den nya linjen är att vi, i en och 
samma maskin, kan hantera hela vårt befintliga  
dimensionsområde, samtidigt som kapabiliteten 
ökar till att kunna producera i tjocklekarna 0,28  
till 5,00 mm. Vi kommer dessutom att kunna bear-
beta mer höghållfasta stål. Ny teknik innebär att vi 
bygger bort tidskrävande moment, vilket ökar den 
effektiva maskintiden och minimerar kostsamma 
produktionsstopp, säger Andreas.

– Vi står nu fullt redo att möta våra kunders krav 
och behov på spaltade och klippta produkter, idag 
och i framtiden, avslutar Andreas Aronsson.

                                     (fortsättning på nästa sida)

Vi lyssnar på våra kunder och genomför förbättrande investeringar för att möta 
ökade kundkrav! Allt i linje med vår Affärsplan och vår Vision att vara en Kompetent, 
Flexibel, Pålitlig och Långsiktig Partner. 

Strålande tider!
Det är med stolthet och stor glädje som vi nu släpper 
nyheten om vår nya spaltlinje som installeras i vinter. 
Det känns fantastiskt stimulerande att få en sådan 
framtidsinvestering godkänd av våra ägare. Med den 
nya linjen på plats har vi musklerna att bli Nordens 
vassaste SSC!

Att investeringen ligger rätt i tiden bekräftas av den 
goda orderingång vi haft under våren, då vi gjort all 
time high både i maj och i juni. Efterfrågan har varit 
mycket god och även om augusti började lite svagt, 
ser vi nu att orderingången tar fart igen.

Efterfrågan är fortsatt mycket hög i Europa vilket  
gör att stålverken har mycket långa ledtider. För vissa 
produkter är Q4 redan mer eller mindre fullbokat. 

Ämnesbrist och planerade underhållsstopp hos flera 
europeiska verk gör det stökigt med stålleveranserna. 
Skrotpriser och råvarupriser ligger nu relativt stabila. 
Importen från Asien sägs öka igen, men verkar ha 
liten påverkan. Nya offerter från Asien ligger för 
leveranser i Q1 2017 och med priser som inte är 
alltför lockande. Risken för ytterligare strafftullar 
hänger dessutom i luften vilket hämmar riskaptiten 
hos europeiska köpare.

Stålpriserna tog som väntat ett rejält skutt upp i Q3 
och som utvecklingen ser ut just nu så pekar mycket 
på att det kan bli en mindre prishöjning även i Q4. 
Svenska kronan är dessutom ytterligare försvagad 
vilket per automatik innebär ökade importpriser. 

Vi räknar med fortsatt god efterfrågan under hösten 
och full rulle i vår produktion, samtidigt som våra 
investeringsprojekt löper på enligt plan. 

En mycket spännande höst med andra ord!

Richard Ralsgård, VD

VD summerar

• Ger en plan och spänningsfri plåt

• Högre kvalitet anpassad för framtidens krav

• Ett bredare produktprogram

• Kortare ställtider

Fördelar med det nya riktverket Fördelar med den nya spaltlinjen

• Bredare produktprogram 

• Ökad effektivitet och flexibilitet

• Korta ställtider och minimerade produktionsstopp

• Större ringar

Andreas Aronsson (t.v) och Richard Ralsgård (t.h)
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Välkommen Annelie Björkman

Till Annelies uppgifter ligger att jobba med säkerhets-
frågor, avvikelser och tekniska frågor liksom med 
kundfrågor, kundrevisioner och intern- och extern-
revisioner av vårt ledningssystem. Med Annelies 
hjälp kommer vi att öka vår kompetens och stärka 
hanteringen av dessa frågor. 

Annelie kommer närmast från CCI Valve Technology 
i Säffle där hon arbetat som kvalitetsingenjör i nio år. 
Hon har dessförinnan haft liknande tjänster på Sandvik 
Calamo och Kvaerner Pulping. 

Erfarenheten är lång och kunskaperna gedigna inom 
kvalitetsarbete och HSEQ-frågor. Annelie är dessutom 
van vid att jobba med krävande kunder inom verk-
stadsindustrin.

Hälsa, Säkerhet, Miljö och Kvalitet (HSEQ) är viktiga ledord i vårt dagliga arbete.  
Vi är därför extra glada över att ha rekryterat Annelie Björkman som samordnare 
för dessa frågor. 

Vi ses väl på ELMIA  
Subcontractor i höst?
ELMIA Subcontractor är Nordeuropas ledande mässa 
för underleverantörer. En viktig träffpunkt där vi under 
några intensiva dagar ges chansen att träffa kunder, 
leverantörer och andra inom branschen.

Representanter från ArcelorMittal BE Group kommer 
att finnas på plats i BE Groups monter i A-hallen. 
Välkommen in för en pratstund kring vad som händer i 
stålbranschen och framför allt, låt oss få informera om 
våra spännande satsningar i Karlstad! 

Kontakta oss för bokning av biljetter.

vår nya kvalitetssamordnare/HSEQ

Annelie bor med man och son i Forshaga och 
spenderar helst fritiden med resor och utflykter i 
naturen tillsammans med familjen.

Vi önskar Annelie välkommen och hoppas att hon 
kommer att trivas med våra kära kunder!

Till planerna hör även att uppgradera våra traverser 
och hasplar. Tidigare var maxgränsen för coillyft 10 
ton, men vi klarar nu 17 ton.

– Det innebär inte bara att vi kan förbättra flödet i 
vår produktion, utan också att vi kan leverera större 
ringar. Detta är en stor fördel, då många av våra 
kunder vill ha så stora ringar som möjligt.

Den nya spaltlinjen kommer från italienska STAM, 
samma maskinproducent som för tre decennier sedan 
levererade de två nuvarande sträckorna. 

Richard Ralsgård berättar att man under det gångna 
året tittat på flera olika alternativ, men att man till 
slut ändå fastnade för italienarna.

•  Ha en effektiv och modern produktion

•  Ha hög tillgänglighet och korta ledtider

•  Ha produkter med högsta kvalitet och  
 ett mål att nå noll produktionsrelaterade  
 avvikelser

•  Ha en professionell organisation med   
 högsta kompetens

• Ha de nöjdaste kunderna

För att bli Nordens vassaste Steel Service 

Center ska ArcelorMittal BE Group SSC:

Möt oss i Jönköping

Var: A-Hallen, Elmiamässan 

 Monter A06:26

När: 8-11 november 2016

– STAM är en leverantör som vi har varit mycket 
nöjda med genom åren. Vi känner dem väl, de ger bra 
service och är dessutom väletablerade i Norden, vilket 
innebär en trygghet både för oss och våra kunder.

Spaltlinjen kommer att installeras och provköras 
under december och januari och beräknas vara i full 
drift från och med februari 2017.

Önskar du mer information är du välkommen att 
kontakta din ordinarie kontaktperson eller någon  
annan av oss på Marknadsavdelningen. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Toppmodern spaltlinje från italienska STAM Spont slås ner 20 meter för den nya slinggropen


