
Anmälan Årets Rivningsprojekt 2020

FAKTAUPPGIFTER OM DEN TÄVLANDE

Företagsnamn: ___________________________________________________________________

Adress:  ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

Kontaktperson: ___________________________________________________________________

Titel:   ___________________________________________________________________

Telefon:  ___________________________________________________________________

E-postadress: ___________________________________________________________________

ANGE VILKET PRIS ANMÄLAN AVSER

Anmälningshandlingarna postas till S.C.O.P. AB, Att Demoleringspriset, 
Box 786, 191 27 Sollentuna, alternativt mailas till jan.hermansson@pdworld.com

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

Utdelas på DEMCON 2020, InfraCity den 25 september, 2020.

Sätt ett kryss vid det pris/priser ansökan 
avser.

o	 Årets rivningsentreprenör

o	 Årets håltagningsentreprenör

o	 Årets saneringssentreprenör

o	 Årets rivningsprojekt

o	 Årets håltagningsprojekt

o	 Årets saneringssprojekt

o	 Vattenbilningspriset

o	 Säkerhet- och arbetsmiljöpriset

o	 Recycling- och miljöpriset

o	 Årets tillverkare/leverantör

o	 Stora innovationspriset 

 för tillverkare/leverantörer

o	 Det Svenska Demoleringsprisets  

 “Honorary Award”



VAD BEHÖVS FÖR MIN ANMÄLAN?

MOTIVERING
Motiveringen skall omfatta maximalt 1200 ord. 

LISTA PÅ MATERIAL, HANDLINGAR ELLER FOTO SOM STÖDER MOTIVERINGEN

REGLER FÖR ANMÄLAN

Skriv en kortfattad och tydlig motivering. Man kan anmäla sig till flera priser men man 
kan endast sända in ett bidrag per priskategori. Det skall tydligt framgå i motiverings-
texten att respektive pris urvalskriteria har uppfyllts (se presentationstext om priset). 
Som bekräftelse på din motivering går det bra att sända in kompletterande material 
men kom ihåg att hålla detta kort och konsist samt lätt överskådligt. Bifoga högupp-
lösta bilder som kan publiceras kostnadsfritt. Materialet skall företrädesvis sändas in 
i digitalt format till jan.hermansson@pdworld.com. Alternativt kan anmälan sändas in 
per post till:

S.C.O.P. AB
Att: Demoleringspriset
Box 786
191 27 Sollentuna

Vid frågor om priset kontakta Jan Hermansson på telefon 08-585 700 46 eller per epost 
jan.hermansson@pdworld.com.

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

KAN JAG NOMINERA NÅGON ANNAN?

Naturligtvis behöver inte din anmälan till nominering avse dig eller ditt företag. Du 
kan nominera vem som helst som du tycker skall få priset i fråga. Det kan vara företa-
get du jobbar på, din samarbetspartner, din kund, din leverantör, ja till och med din 
konkurrent, om det skulle vara fallet(!).

Årets Rivningsprojekt



ÅRETS RIVNINGSPROJEKT - ALLMÄNNA FAKTA

Anmälningshandlingarna postas till S.C.O.P. AB, Att Demoleringspriset, 
Box 786, 191 27 Sollentuna, alternativt mailas till jan.hermansson@pdworld.com

Projektnamn: ___________________________________________________________________

Kund:   ___________________________________________________________________

Projektstart: ______________________ Projektet avslutat:________________________

Projektvärde: ___________________________________________________________________

Arbetsytan/projektets storlek i m2 eller annan måttangivelse:_______________________

Beskriv projektets volym i löpmeter, kubik, kvadrat, ton eller liknande som bortfors-
lats samt hur mycket som återvunnits:____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ange vilka maskiner, utrustningar och verktyg som använts:_______________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Särskilda utmaningar i projektet:__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Antal arbetande som mest från företaget under projektet:________________________

Antal skift under projektets mest intensiva fas:____________________________________

Hälso- och säkerhetsincidenter under projektet:__________________________________

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier



MOTIVERING - ÅRETS RIVNINGSPROJEKT (max 1200 ord)

Anmälningshandlingarna postas till S.C.O.P. AB, Att Demoleringspriset, 
Box 786, 191 27 Sollentuna, alternativt mailas till jan.hermansson@pdworld.com

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier



LISTA PÅ BIFOGADE HANDLINGAR SOM STYRKER ANMÄLAN

Anmälningshandlingarna postas till S.C.O.P. AB, Att Demoleringspriset, 
Box 786, 191 27 Sollentuna, alternativt mailas till jan.hermansson@pdworld.com

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier


