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Säsong året om torsby.se

Torsbyföretaget Gurlita GMA 
ABs egenutvecklade pro-
dukter ger säkrare, effekti-
vare och ekologiskt bättre 
tunnelbyggen runt om i 
världen.

Håkan Ericsson, med bak-
grund i gummiindustrin, har 
sedan 1992 tagit fram, vidare-
utvecklat och patenterat e�  
grundsäkringssystem kall-
lat System Thorbolt® - en 
serie produkter inklusive 
packers för tätning och 
förstärkning av berg.
Lars är Håkans son och 
leder företaget tillsam-
mans med sin far:

– Vi jobbar enligt den 
skandinaviska metoden 
där tunneldrivning sker 
med injektering och passiv 
och dynamisk bultning vil-
ket ger en säkrad tunnel och 
där det naturliga va� enfl ödet bevaras i 
berget. Så här gör man inte i övriga värl-
den, vilket ger miljömässiga konsekven-
ser när berget dräneras på grundva� en.

Gasellföretag
Sedan 2004 har företagets omsä� ning 
tredubblats. Företaget utsågs även till 
Gasellföretag 2008. System Thorbolts® 
geniala funktioner, där bultarna (o� ast 
armeringsjärn) är fullständigt ingjutna 
i fi n mikrocement och därför helt korro-
sionsbeständiga, tar världen med storm.

– Vi har lyckats ta fram våra produkter 
i en tid där det byggs allt fl er tunnlar för 
vägar, järnvägar och kablar. Vi är stora i 
Sverige, Norge och Tyskland, men allt fl er 
länder i Europa, Sydamerika och Asien 
hör av sig, bekrä� ar Lars.

Snabba leveranser
För a�  säkra sin ledande ställning i norra 
Europa har företaget behållit grundpro-
duktionen och legotillverkningen. På 
Gurlita GMA AB bearbetas gummit från 
grunden och metallen svarvas, kapas, 
stansas och gängas till önskat format.

– Det gör a�  vi är oerhört fl exibla och 
snabba i a�  leverera produkter i alla di-
mensioner till våra kunder. Det fi nns ing-
en anledning a�  släppa vårt kunnande. 
Vi är istället en teknisk resurs till de stora 
aktörerna på marknaden.

Gurlita GMA AB verkar även inom pro-
duktlinjen maskinskor för a�  dämpa ef-
fekterna av maskinvibrationer.
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Gasellföretaget 
Gurlita GMA AB 
tar, från grun-
den, fram enkla 
lösningar på svår-
lösta problem. 
Med en genuin 
kompetens inom 
gummi- och 
metallbearbetning 
är företaget en 
teknisk innovatör 
inom framför allt 
tunnelbyggnation.   

Världsledande uppfi nningar från Torsby

Genom hela historien har människor 
världen över valt att bygga sina hus i 
trä. Stora skogsrikedomar har gjort 
Sverige och Skandinavien till föregång-
are inom material- och byggteknik. 
Modulbyggnation för husbyggandet ett 
steg vidare.

Vid Moelven ByggModul AB i Torsby 
byggs huselement i en industriell produk-
tion. Glöm staplade lådor och primitiva 
sä�  a�  bygga bodar för a�  lösa tillfälliga 
lokalbehov.

– Vi bygger moderna, a� raktiva plan- 
och bygglösningar med stor valfrihet se�  
till design och utförande för permanenta 
behov, säger platschef Lars Jonsson.

Kvalitet till god ekonomi 
A�  bygga med moduler ger beställaren 
många fördelar. Nyckelfärdiga byggele-
ment tillverkade inomhus innebär kvali-
tet, fl exibilitet och korta leveranstider till 
bra och kontrollerad ekonomi.
I Torsby fokuserar man på främst skolor, 
kontor och servicebyggnader – fastighe-
ter där modulbyggandets fördelar kanske 
blir som mest uppenbara.

– Genom a�  merparten av byggnatio-
nen sker i fabrik störs kärnverksamheten 
minimalt. Vi sä� er exempelvis upp en 
förskola på e�  par dagar, vilket också mi-
nimerar olycksrisken.

Investerar för framtiden
Moelven ByggModul ABs konstruktörer 
fungerar som bollplank och problemlö-
sare från idé till nyckelfärdig byggnad. 
Företaget lämnar alltid fast pris på hela 
byggnationen. 

Goda rum byggs i Torsby

Nya skräddarsydda 
träbyggelement på 

väg ut i Sverige. 
I Torsby fi nns över 

40 års erfarenhet av 
industriell 

byggproduktion. 

Tel: 0560-68 98 80
Fax: 0560-68 98 89

byggmodul@moelven.se
www.moelven.se

– I lågkonjunkturen passar vi på a�  
investera och bygger en helt ny produk-
tionshall på 200 kvadratmeter. Därmed 

fl y� ar vi hem väggproduktion, vi når lo-
gistik- och produktionshanteringsvinster, 
och står redo a�  möta framtiden.

Fakta Moelven ByggModul AB

Moelven ByggModul AB är Nordens 
ledande producent av industrifram-
ställda byggmoduler i trä. Företaget 
ingår i Moelvenkoncernen, Skandi-
naviens ledande leverantör av träba-
serade byggvaror. Koncernens verk-
samhetsidé är a�  tillgodose markna-
dens behov genom hela värdekedjan, 
från skog till färdig byggnad, med 
målsä� ning a�  bli marknadsledare i 
Sverige, Norge och Danmark.

Moelven ByggModul AB i Torsby, 
med rö� er tillbaka till 1968, har idag 
57 medarbetare. 

Företaget har monterat moduler på 
Sylarnas � ällstation med hjälp av 
helikopter. Man har även kört ut 
moduler på färja till Asperö, i Göte-
borgs skärgård.

Kuriosa


