
Benders
En mycket uppskattad och 

välbesökt resa inom Håbo som gav

deltagarna en guidad visning av 

tillverkningsprocessen för betong- 

och naturprodukter. 

2019-03-25 Måndagen 25 mars samlades en grupp PRO-are på Skeppet för samåkning till 

Benders fabrik i Bålsta. Vi var totalt 42 deltagare som kl 13.00 sammanstrålade utanför ingången till 

Benders.

Där möttes vi av platschefen Krister med medhjälpare. Besöksvästar utdelades och efter en kort 

information om fabriken indelades vi i 3 grupper med guider för promenad in i fabriksanläggningen.

Först lite bakgrundsfakta:

Benders är ett svenskt familjeägt företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och 

tjänster för bygg- och anläggningssektorn.  

Karl-Erik Bender startade företaget 1960 i Edsvära med tillverkning av takbetongpannor. Företaget 

ägs idag av tolv familjemedlemmar där Karl-Erik fortfarande är verksam i en ålder av 85 år. 

Huvudkontoret är kvar i Edsvära på Varaslätten. 

Koncernen arbetar idag inom sex skilda områden och omsätter 2,1 miljarder med 1000 anställda.



Dagsproduktion marksten: 12 000 enheter, dagsproduktion takpannor: räcker till 250 st normalstora 

villor och totalt 8000 produkter ingår i Benders produktsortiment.

Fabriken i Bålsta startade 2001 med takpannetillverkning och 2005 med tillverkning av marksten. 

Fabriken har idag 95 anställda, varav endast 3 st kvinnor, där 1 arbetar med logistik och 2 på 

laboratoriet. Fabriksområdet omfattar 28 ha med en bygglovsansökan om ytterligare 10 ha. Fabriken 

är en av världens modernaste med en tillförlitlighet och utnyttjandegrad på drygt 90 procent. 

Driftstopp för underhåll, service mm. är knappt 10 procent.

Vår grupp startade rundvandringen i byggnaden för tillverkning av marksten. ”Silos tornet” som kan 

ses från utsidan omfattar 3 mindre cylindrar och innehåller cement som transporteras in med tryckluft 

från lastbilar. Den stora ”silosen” innehåller sand som via ett täckt bandtransport system fördelar 

sand och grus av olika storlekar till ett antal mindre cylindrar i ”silosen”. Sand och cement blandas 

sedan i blandare efter ”recept” för den aktuella stenen(brickan). 250 st formar med ett snittpris av 250

000 SEK används för bricktillverkningen.

Marksten tillverkas måndag – söndag i ”rullande” 2x12 timmars skift 4/4 (4 arb.dgr / 4 lediga dgr).

Varje skift består av 9 personer.

Tillverkningen är helautomatiserad. Operatören ”knappar in” recept med kördata till datoriserat 

styrsystem, som via sensorer och givare väger och fyller rätt mängd betongblandning i formar. Dessa

transporteras med vagn till stans som pressar ihop brickblandningen under viss tid, stansen går isär 

och inväntar nästa vagn med blandning för det övre skiktet som läggs på varefter stansningsförloppet

upprepas. Stenarna stansas i två sekvenser med en underdel som utgör 90 % av tjockleken och en 

överdel på 10 % som kan vara i annan färg. 

Formarna byts ut efter 100 000 stansningssekvenser.



När brickorna är färdigpressade transporteras bricksatsen till härdningslager. Givare och operatör 

övervakar resultatet från stansningen. Ej godkända formpressningar kasseras innan vidaretransport 

till härdningslager. Lagret rymmer upp till 10 000 brickor vilket motsvarar 1 veckas produktion. Efter 

24 timmars härdning transporteras brickorna ut från lager till någon av 4 olika banor beroende på den

fortsatta bearbetningen. Operatör ersätter felaktiga stenar innan slutbehandling och inplastning samt 

etikettering enligt kundorder. Uttransport sker med gaffeltruckar till utelager.

Efter guidningen för markstenstillverkningen följde kort promenad till byggnaden för produktion av 

takpannor.

”Silos tornet” som kan ses från utsidan omfattar 2 mindre cylindrar som innehåller cement. Den stora 

”silosen” med ett antal mindre cylindrar inuti innehåller sand. Transport till behållarna sker på samma 

sätt som beskrivits för marksten.

Även här sker tillverkning måndag – söndag i ”rullande” 12 timmars skift 4/4 som för marksten.

Denna linje körs ibland även i 3-skift måndag – onsdag. Varje skift består av 9 personer.

Tillverkningen är helautomatiserad. Operatören ”knappar in” recept med kördata till datoriserat 

styrsystem. Betongblandningen från blandare i silosen transporteras ned till behållare med en 

profilerad vals inuti, som kontinuerligt pressar ut betongen i ”rätt” tjocklek till inoljade(rapsolja!) plåtar. 

Profilerad sax vid utgången av valsbehållaren klipper betongen i exakt rätt längd(som plåten) 75 000 

plåtar ”cirkulerar” runt i ugns- och rullbanesystemet. 72 000 pannor får plats i härdugnen samtidigt.



 C:a 1000 plåtar åker runt i rullbanorna. Det tillverkas 72 000 pannor varje dagskift dvs. 1 panna var 

1,7:e sekund, vilket innebär ungefärlig transporthastighet av 40m/min.

 Efter klipp fortsätter pannorna genom en färgstation för applicering av ett 1:a färglager. Därefter till 

system för inskjutning i härdugnen. Pannorna härdas i ugnen i 12 timmar. Härdningen alstrar värme i 

ugnen. Temperatur- och fuktgivare kontrollerar att härdningen sker under korrekta förhållanden. För 

varm luft pumpas ut och ersätts. Efter avslutad härdning skjuts pannorna ut på transportbanan igen 

och passerar genom en station där knivavskiljare separerar takpannan från plåten. Plåtarna fortsätter

på rullbana till station för inoljning, innan de åter passerar valsbehållaren med betong-blandningen, 

för ny sekvensstart.

När takpannan skiljts från plåten, sker vidaretransport på separat system genom en borstmaskin för 

rengöring, innan den passerar färgstationen för slutmålning. För att färgen ska hinna torka innan 

stapling, fortsätter transporten till karusellsystem där varm luft inblåses. Pannorna skjuts ut från 

karusellsystemet och staplas och buntas. Varje bunt innehåller 5 pannor(a´4kg), innan de staplas på 

lastpallar som inplastas och förses med etiketter. Gaffeltruckar transporterar till utomhus lager.

De två anläggningarna förbrukar 3000 ton sand/vecka. Elektrifierat 300m långt tågset transporterar 

1000 ton/tågset till fabriken.

Efter avslutade guidningsturer bjöds vi på gott fika i garagebyggnaden, där kaffe och bullar stod 

framdukat. Platschefen Krister svarade villigt på deltagarnas frågor. Det alla kunde notera var hur 

tyst, rent och ”välstädat” det var både inne och ute i fabriksområdet. Samtliga deltagare var mycket 

imponerade och nöjda med besöket. Våra guider avtackades med välförtjänta applåder.
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