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• Presentation och inledning
• Bakgrund till handel med Östeuropa
• Polen – Estland/Lettland/Litauen – Slovakien och Rumänien
• Företagens placering och kunskap
• Affärskulturen i de olika länderna
• Lokaler, utrustning och personal
• Kostnadsläget och priser
• Vilken kompetens behöver man själv inneha
• Förfrågan - och avtal
• Styrdokument – speciella krav ( AMA Anläggning )
• Kvalitet och kontroll 
• Transporter
• Hur påverkar pandemin de utländska affärerna



LECOR startade samarbetet med Polska företag 1999 och har 
inneburit en utökad kapacitet och möjliggjort en större service för 
kunderna.

Absolut sprits 2004

Södra Danviksbron 2011

Bakgrunden till upphandling av stål från Polen var att kunderna 
krävde större kapacitet. Lösningen var Polska leverantörer.
I slutet av nittiotalet var också priserna avsevärt lägre
Samarbetet med Polen stärkte företagets position i Sverige.



LECOR startade samarbetet med Polska företag 1999 och har 
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kunderna.
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Södra Danviksbron
Stockholm

• Polen – Estland/Lettland/Litauen – Slovakien 



Polen



• Estland / Lettland / Litauen  



• Slovakien och Rumänien



• Företagens placering och kunskap



• Företagens placering och kunskap



Affärskulturen i de olika länderna

Polen har utvecklats mycket snabbt och är likt Sverige, något 
mer toppstyrt men följer dokument, avtal och regler.
(toppstyrningen innebär att man måste få ledningen att ge 
mandat ner i organisationen om kravspecen ska uppfyllas) 

Företagen i Baltikum ligger något efter i utvecklingen och har 
svårare att förlika sig med regler och krav i avtalen.
(kräver mer noggrannhet i kravspecifikationer och kontroll) 



Lokaler, utrustning och personal

MOSTOSTAL = BROSTÅL
Det Polska statliga stålföretaget bildades efter kriget för att 
återuppbygga broarna i Polen. Verkstäderna vilka i våra mått är 
mycket stora ligger utspridda i olika delar i landet.
Samtliga är privatiserade men många av dem har behållt
”Mostostal” som prefix och lagt till orten som de är placerade i

Företagen i Baltikum har haft samma utveckling som Polen efter 
att muren föll. Även här finns stora verkstäder med mycket god 
kapacitet och utrustning



• Lokaler, utrustning och personal

Företagen har i flesta fall modern utrustning med 
automatiserad produktion som styrs av Tekla eller 
liknande



Kostnadsläge och priser

I slutet av 90-talet var inköpspriset från Polen 
ca 25-30 % lägre än i Sverige, idag är priset 
likvärdigt efter att man gjort kontroll och lagt 
till transporter. Kapaciteten hos verkstäderna 
är däremot oftast bättre än här hemma.

Baltikum och Slovakien har i vissa fall ha något 
lägre priser, speciellt på enklare byggstål. 
Kvalitetskontrollen kan däremot kosta mer och 
höja den slutliga kostnaden

Rumänien och Ukraina har absolut en lägre 
prisbild men affärskulturen skiljer sig väsentligt 
och riskerna ökar.



Den egna kompetensen

För att handla upp stålkonstruktioner i 
Polen eller Balitum bör man själv 
inneha stålkompetensen eller minst ha 
anlitat en person med likvärdig 
kompetens. 

Att bara skicka ner en kravspec för 
projektet och förlita sig på EN1090, är 
inte tillräckligt. Företagen förväntar sig 
att Beställaren kontrollerar och anger 
minsta nivå på utförandet.



Förfrågan och avtal

Det är mycket viktigt att förmedla det 
aktuella projektets specifika krav.
Om det endast finns på svenska så bör 
man översätta det till engelska.

För brokonstruktioner gäller det att 
förmedla BMUK och TBn, samt lyfta 
fram våra nationella krav i AMA-
anläggning.



Förfrågan och avtal

Våra projektspecifika kravdokument 
består ofta av många sidor som kanske 
inte är relevanta för verkstadsarbetet. 

Det är bra om man markerar och lyfter 
fram det som är viktigt, och gärna 
översätter den texten till engelska.



AMA -Anläggning
För att säkerställa att leveransen 
uppfyller våra nationella krav för 
Brokonstruktioner, så måste man visa 
verkstaden vad som är tillåtet och inte 
tillåtet enligt Trafikverkets krav i AMA.

TRV / AMA ställer krav som i Sverige, 
dvs. att verkstaden själv innehar eller 
anlitat en sakkunnig person med 
kompetens TR-Stål/K. Man kan också 
genomföra en projektanpassad kurs för 
verkstaden som gäller det aktuella 
projektet, men detta ska alltid göras i 
samråd med Trafikverket.

AMA Anläggning 17, is a national code for bridges made for Sweden.
TRAFIKVERKET (Rail and Road administration) demands a 90 to 120 years of lifetime 
for a bridge and require a higher level of material testing and fatigue preventing 
actions in the production.
They also require special treatment for corrosion protection.

AMA –Anläggning 
Finns från och med 2020 också i en 
Engelsk utgåva



AMA -Anläggning
För att säkerställa att leveransen 
uppfyller våra nationella krav för 
Brokonstruktioner, så måste man visa 
verkstaden vad som är tillåtet och inte 
tillåtet enligt Trafikverkets krav i AMA.

En genomgång med bilder och 
beskrivningar är ett effektivt sätt att få 
verkstadens personal att förstå kraven



AMA -Anläggning
För att säkerställa att leveransen 
uppfyller våra nationella krav för 
Brokonstruktioner, så måste man visa 
verkstaden vad som är tillåtet och inte 
tillåtet enligt Trafikverkets krav i AMA.

En genomgång med bilder och 
beskrivningar är ett effektivt sätt att få 
verkstadens personal att förstå kraven



AMA -Anläggning
För att säkerställa att leveransen 
uppfyller våra nationella krav för 
Brokonstruktioner, så måste man visa 
verkstaden vad som är tillåtet och inte 
tillåtet enligt Trafikverkets krav i AMA.

En genomgång med bilder och 
beskrivningar är ett effektivt sätt att få 
verkstadens personal att förstå kraven



AMA -Anläggning

Målning:
Kraven för rostskyddsbehandlingen är 
mycket annorlunda i Skandinaviskt 
brobyggande än det är i till ex. Polen. 

Gör man inte en genomgång innan där 
man noga beskriver kraven i AMA och 
proceduren för kontroll etc. så kommer 
man definitivt att få problem



AMA -Anläggning
Målning:
Kraven för rostskyddsbehandlingen är 
mycket annorlunda i Skandinaviskt 
brobyggande än det är i till ex. Polen. 

Instruktioner för procedurer och 
kontroll är bra att beskriva med bilder.

Exempel på defekter som ej accepteras 
kan också vara bra att gå igenom innan 
arbetet startas.



• Kvalitet och kontroll

Fråga:
Hur bra är kvaliteten ?

Svar:
Precis så bra som du själv som beställare ser till att den blir !



Transporter

Större stålkonstruktioner som broar 
eller fackverk kan med fördel handlas 
upp i norra Polen eller vid kuststäderna 
i Baltikum. 
Sjötransporter till hamnstäder i Sverige 
är vanligt förekommande.

En lastbil med målat byggnadsstål kan 
lasta i snitt mellan 18-22 ton
Kostnaden är ca 15.000:- SEK från Polen 
till Sverige



Pandemin

QA-möten och dokumentkontroll kan 
till stor del göras via Skype eller 
liknande.

Den fysiska kontrollen av produkten är 
svårare att hantera. Vissa länder släpper 
fortfarande inte utlänningar utan att 
man ska sitta i karantän.

Vi har vid behov kontrakterat lokal 
stålkontrollanter i respektive land, vilket 
har funkat mycket bra.



Tack för er uppmärksamhet !

”Dziękujemy za uwagę!”


