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I ArcelorMittal BE Group SSC AB har 
industrin en stark och trygg partner 
när det gäller bearbetning av tunnplåt 
och bandplåt. Här är man van vid 
kundernas stränga krav på toleranser 
och leveransprecision, vilket format 
ett koncept som tilltalar en allt bredare 
kundkrets.

ArcelorMittal BE Group SSC jobbar med 
bearbetning av tunnplåt och bandplåt från coils. 
Man klipper formatplåt och spaltar band samt 
hasplar till mindre coil. I produktionen job-
bar man med allt ifrån varm- och kallvalsad till 
galvaniserad, aluminiserad och lackerad plåt i 
många olika utföranden.

Bolaget bildades för sex år sedan genom ett 
joint venture mellan ArcelorMittal och BE 
Group och sysselsätter idag 44 anställda under 
ledning av VD Richard Ralsgård.

– Vi processar cirka 75 000 ton tunnplåt 
och bandplåt per år och levererar till beställare 
över hela Norden. Vår ambition är att vara våra 
kunders självklara val och leva upp till de höga 
krav de ställer på kvalitet och leveranssäkerhet, 
säger Richard som själv arbetat i stålbranschen 
sedan mitten av 80-talet.

ArcelorMittal BE Groups breda koncept 
omfattar anpassade lösningar för beställare inom 
industrin och dess underleverantörer som bear-
betar plåt till färdiga detaljer. Formatklippt plåt, 
spaltade band och hasplade coils utgör bolagets 
tre huvudproduktgrupper, varav den först-
nämnda omfattar tjocklekar på allt ifrån en halv 
till 15 millimeter och i kundanpassade bredder 
och längder.

Ett stabilt servicecenter för 
tunnplåt och bandplåt

– Vi utgår förstås alltid från kundens 
önskemål, poängterar Richard Ralsgård och 
berättar att spaltade band skärs från stora rullar 
som väger ungefär tio ton.

– Kunden själv har till exempel en egen 
presslinje där man bearbetar eller formar bandet 
ytterligare, förklarar Richard och berättar att 
fordonsindustrin är en vanlig beställare av spal-
tade band.

Beträffande hasplade coils tar ArcelorMittal 
BE Group SSC fram mindre varianter från de tio 
tons coils man vanligtvis jobbar med. Därmed 
anpassar man dem efter kundernas produktion 
och behov. Här är mindre plåtverkstäder vanliga 
beställare.

Långsiktiga kundrelationer
Ecophon i Hyllinge, Thule i Hillerstorp, Part 

AB i Kalix och norska HÅG är bara några av 

beställarna i den digra kundkretsen.
– Vi ägs av Europas marknadsledande stålpro-

ducent och har en oerhört kompetent personal-
styrka, vilket borgar för den höga leveranspreci-
sion, flexibilitet och servicegrad som många 
förknippar oss med. Vi blir en långsiktig och 
pålitlig partner, och det faktum att våra kunder 
väljer att samarbeta med oss år efter år är det 
bästa betyg vi kan få, säger Richard Ralsgård.

Han spår att bolaget inom en inte alltför 
avlägsen framtid kommer att vara en av de två 
största aktörerna inom sitt gebit.

– Vi kommer att växa i Sverige men också i 
övriga Norden. Eftersom vi har gjort medvetna 
satsningar och investeringar är vi nu beredda 
att ta hand om de riktigt stora kunderna med 
mycket tuffa krav.

ReseaRch: aRn OmanOvic
TexT: ÖRjan PeRssOn

- Bildades 2008 genom ett joint 
venture mellan ArcelorMittal och 
BE Group
- 44 anställda
- Omsatte cirka 500 miljoner 
kronor 2013
- Processar cirka 75 000 ton 
tunnplåt och bandplåt per år
- Kvalitets- och miljöcertifierat 
enligt ISO 9001 och ISO 14001
- Levererar till kunder i hela Norden

fakta
Vi ska vara det mest 
kompetenta företaget i 
branschen och det natur-
liga valet för tunnplåts-
förbrukare med högt 
ställda krav på en flexibel, 
pålitlig och långsiktig 
partner.


