rodoverken

Rodoverken bildades 1944, omsätter cirka 400 miljoner kronor och har idag 250 anställda.
Vi är ett renodlat entreprenadföretag med inriktning på att genomföra projekt och specifika uppdrag inom de två affärsområdena Tankar & Tryckkärl respektive Rör & Mek.
Med hög specialistkompetens, unika arbetsmetoder och ett effektivt samarbete i en stark
koncern erbjuder vi våra kunder bästa tänkbara service med rätt kvalitet och säkra leveranstider. Rodoverkens mångsidighet, mångåriga erfarenhet och geografiska placering har
medfört att kärnverksamheten främst är inriktad mot petrokemi, pappers- och massaindustrin, kärnkraft samt värme- och energisektorn.

Rodoverken är certifierat enligt:
• Kvalitet ISO 9001:2008
• Stålkonstruktion SS-EN-1090
• Svetsning SS-EN 729-2 / ENISO 3834
Och arbetar enligt:
• Miljöriktlinjer angivna i ISO
14001
• Arbetsmiljöriktlinjer angivna i
OHSAS 18001

Rodoverken was established in 1944. The company has a turnover of approx. SEK 400
million and 250 employees. We are a dedicated contracting company specialising in implementing projects and specific assignments within the two business areas Tanks & Pressure
Vessels and Piping & Mechanical.
With a high level of specialist expertise, unique working methods and efficient cooperation in a strong group, we offer our customers the best possible service with the right
quality and with delivery reliability. Rodoverken’s versatility, many years of experience
and geographical location mean the core business is primarily focused on the petrochemical industry, the paper and pulp industry, nuclear power and the heat and energy sector.
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Skanna QR-koden med din smartphone för att komma till hemsidan.

Midroc – en historia
av att göra saker
tillsammans
Rodoverken är ett bolag inom Midroc Europe, en företagsgrupp som består av cirka 13 bolag med Sverige som utgångspunkt. Verksamhet bedrivs också i Europa, Mellanöstern och
Asien. Midroc Europe är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka
kundens konkurrenskraft samt att genom hållbara lösningar
och nytänkande vara med och bidra till en bättre framtid.
På Midroc Europe är vi 2 600 medarbetare och under 2011
omsatte vi 3,5 miljarder kronor.
Vi på Midroc Europe tror på att göra saker tillsammans. Faktum är
att det är grunden i hela vår verksamhet. Det är inte på egen hand,
utan tillsammans, som vi kan utveckla, förändra och förbättra.
Varje bolag i vår koncern har målet att bli bäst i sin bransch.
Och genom att samarbeta sinsemellan skapar vi en rad synergieffekter. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi, för idag
är Midroc Europe en ledande aktör i Europa med verksamhet
i åtta länder.

Midroc – a history
of doing things
together
Rodoverken is a company within Midroc Europe, a corporate
group that consists of about 13 companies based in Sweden.
Operations are also conducted in Europe, the Middle East and
Asia. Midroc Europe is a total solution provider in the areas of
real estate, construction, industry and environment. Our goal is
to strengthen the customer’s competitiveness and to help create
a better future through sustainable solutions and innovation.
At Midroc Europe, we have 2,600 employees and in 2011 we
achieved a turnover of SEK 3.5 billion.
At Midroc Europe, we believe in doing things together. This
is actually the basis of all our activities. It is not individually,
but together, that we can develop, change and improve. Each
company in our group has the goal of being the best in its
sector. And by cooperating with each other, we create a number
of synergies. This has proved to be a successful strategy, as
Midroc Europe is now a leading player in Europe, with
operations in eight countries.

Rodoverken AB
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Postadress
Box 7, 444 21 Stenungsund

Tel: 010-470 79 00
Fax: 010-470 79 38

Besöksadress
Teknikvägen 3
Ödsmål

Hemsida
www.rodoverken.se

Tankar & Tryckkärl

“På Rodoverken är människorna mycket
trevliga och projektledarna är bra. Man kan
sitt jobb samt jobbar snabbt och effektivt”
Göran Johansson, Affärsverken Karlskrona

Skanna QR-koden till video
som visar spiralmetoden.

Rodoverken är marknadsledande på platsbyggda atmosfäriska
tankar och tryckkärl. Företaget har utvecklat en egen metod,
spiralmetoden, för att bygga tankar. Den har genom åren
tillämpats flitigt och med stor framgång. Dessutom har vi
inarbetade rutiner för CE-märkning av tryckkärl.

Rodoverken is the market leader in site-built atmospheric tanks and
pressure vessels. The company has developed a proprietary method,
the spiral method, to install tanks. The method has been applied frequently and with great success over the years. In addition, we have
established procedures for CE marking of pressure vessels.

Spiralmetoden – en genial och säker arbetsmetod
Spiralmetoden innebär montage av tankar utan arbete på hög
höjd. Tillvägagångssättet är att tanken roteras upp successivt,
vilket gör att arbetet kan utföras på en liten yta från ett och
samma ställe. Detta möjliggör att det går att arbeta väderskyddat,
vilket ger bästa tänkbara svetskvalitet och arbetsmiljö.

The spiral method - an ingenious and safe working method
The spiral method involves installing tanks without having to
work at height. The procedure involves gradually rotating the
tank upwards, so that the work can be performed in a small area
from one position. This means that there is weather protection
during the work, resulting in optimal weld quality and a good
work environment.
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Svedjeholmens
Industrimontage

LNG-tankar
– en framtidsmarknad
Naturgas i flytande form, LNG, blir allt
populärare i norra Europa. Rodoverken
har med sin unika skruvmetod, med stor
framgång, byggt ett antal större tankar
både i Sverige och internationellt. Det gör
oss till en trygg samarbetspartner.
Metoden:
Efter att betonghöljet gjutits skruvar vi upp
tanken på insidan med vår unika skruvme-

Svedjeholmens Industrimontage, även
kallat SIM, är ett helägt dotterbolag
till Rodoverken.

tod. Metoden innebär att montaget sker
från marken på ett och samma ställe, som
är skyddat från väder och vind. Skruvmetoden ökar produktionstakten, höjer
svetskvaliteten då vi svetsar i en skyddad
stationär svetsstation samt erbjuder en
trygg och säker arbetsmiljö. För att se
hur vi bygger våra LNG-tankar, scanna
koden eller gå in på vår hemsida och titta
på filmen.

LNG tanks – a future market
LNG, Liquefied natural gas, is becoming
increasingly popular in northern Europe.
Rodoverken has successfully installed a
number of large tanks with its unique spiral method, both in Sweden and internationally. This makes us a reliable partner.
The method:
After the concrete shell has been cast, we
rotate the tank upwards on the inside us-

ing our unique spiral method. This method means that the installation is done at
ground level from one position and with
protection from the elements. The spiral
method increases the rate of production,
improves welding quality, as the welding
is carried out in a protected, stationary
welding station, and offers a safe and
secure work environment. To see how we
build our LNG tanks, scan the code or go
to our website and watch the video.
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Ända sedan SIM bildades 1989 har
företaget specialiserat sig på konstruktion och uppförande av rostfria
tankar och tryckkärl med inriktning på
papper och massaindustrin.
SIM bevakar och följer med den svetstekniska utvecklingen och strävar hela
tiden efter att tillämpa den mest kostnadseffektiva svetsmetoden. Under
ett och samma tak kan Rodoverken
alltså erbjuda det mesta inom området
tankar och tryckkärl!

Svedjeholmens Industrimontage, also
called SIM, is a wholly owned subsidiary of Rodoverken.
Ever since SIM was established in
1989, the company has specialised in
the design and construction of stainless steel tanks and pressure vessels
with a focus on the paper and pulp
industry.
SIM monitors and keeps abreast with
developments in welding technology
and constantly strives to use the most
cost effective welding method. This
means that Rodoverken can offer virtually everything in the area of tanks and
pressure vessels under the same roof!

Rör & Mek
Affärsområdet Rör & Mek inriktar sig på
underhållsarbeten samt tillverkning och
montering för alla typer av rör- och stålkonstruktioner.
Rodoverken tillämpar gällande svetsprocedurer och har licensierad personal för i
stort sett alla förekommande materialgrupper på marknaden. Det gör att vi med kort
framförhållning kan erbjuda kunden att
utföra komplicerade svetsarbeten.
En särskild kvalitets- och säkerhetsavdelning inom företaget säkerställer att alla
uppdrag utförs på ett ändamålsenligt sätt,
som efterföljer gällande lagar och bestämmelser.

The Piping & Mechanical business area
focuses on maintenance manufacturing and
installation of all types of pipes and steel
structures.
Rodoverken applies current welding
procedures and its personnel have welding certificate for virtually all the material
groups on the market. This means that we
can carry out complex welding assignments
at short notice.
A special quality and safety department
within the company ensures that all operations are carried out in an appropriate
manner and in compliance with applicable
laws and regulations.

”Rodoverken är mycket bra, mycket flexibla och
ställer alltid upp. Veckan före jul hade vi problem med
anläggningen, med det var inga problem. Rodoverken
jobbade över under både jul och nyår, dygnet runt!”
Bernt Henriksson,
Turn Around Manager, Preem Petroleum AB
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Rodoverken satsar vidare i Norge
Rodoverken har lång erfarenhet och har
varit delaktig i flera större industriprojekt i
Norge under de senaste 30 åren. Från 2010
har vi satsat för att utveckla den norska
marknaden och sedan dess har vi fått ett
starkt fotfäste i landet. Vi har genomfört
stora och lyckade projekt som i många fall
överträffat kundens förväntningar. Vi har

med allas säkerhet och våra kunders anläggningar i fokus levererat projekten med
rätt kvalitet till överenskommen tid.
Då Norge är en viktig marknad, med
behov av en stark partner inom underhåll
och rörmontage, kommer vi att fortsatt
visa att vi är en leverantör som vågar och

vill ta mer ansvar i projekten med säkerhet
och kvalitet i fokus. Vår styrka är att vi
klarar av allt ifrån utförandet, detaljerad
design, projektuppföljning samt ett korrekt överlämnande med våra kvalitetssäkrade metoder.

För mer information,
scanna QR-koden eller
gå in på vår hemsida.

Rodoverken invests further in Norway
Rodoverken has extensive experience and
has been involved in several large industrial projects in Norway during the last 30
years. In 2010, we began to focus on developing the Norwegian market and since
then we have gained a strong foothold in
the country. We have carried out large and
successful projects, which in many cases

have exceeded the customer’s expectations.
By paying close attention to everyone’s
safety and our customers’ facilities, we
have delivered projects with the right quality at the agreed time.
As Norway is a major market, in need
of a strong partner in pipe installation

7

and maintenance, we shall continue to
demonstrate that we are a supplier that
wants and dares to take more responsibility in projects, with the focus on safety and
quality. Our strength is that we can handle
everything from execution, detailed design, project monitoring and proper handover with our quality-assured methods.

referensobjekt tankar & tryckkärl.
Fler referenser hittar du på vår hemsida.

Byggnation av en LNG tank för Scangass.

Byggnation av ackumulatorn för Borås Energi.

Byggnation av tankar för Vopak i Göteborg.

Byggnation av ackumulatorn till Helsingborgs

Växsjö Energi byggnation av Fjärrvärme

Produktion av svavelsyratankar åt Kemira.

värmekraftverk Filborna.

ackumulator.

Foto: Kemira Kemi AB

referenskunder Rör & Mek.

Byggnation av en av lastkajerna för Göteborgs

Byggnation av ett pumphus med tillhörande rör

Göteborg och Lysekil.

Hamn.

för Vopak i Göteborg.

Utbyggnation av RHIs anläggning i

Produktion av tankar och brandbekämpnings-

Växsjö Energi byggnation av lyftkylare.

Porsgrunn Norge.

system på Vopak.

www.rodoverken.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 6129 • www.jssverige.se

Löpande underhåll och projekt på Preem i

• Concept: JS Media Tools A/S • 6129 • www.jssverige.se

Fler referenser hittar du på vår hemsida.

