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VI UTVECKLAR  
CIRKULÄRA  
MATERIAL FÖR EN 
HÅLLBAR FRAMTID



ECO-BALLAST  
ÄR TILLVERKAD 
AV ÅTERVUNNA 
RÅVAROR

Vi på Swerock drivs av att göra byggande lite enklare. Inte minst 
vill vi förenkla ditt val av rätt material ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Som en ledande leverantör av råvaror med hög kvalitet och låg 
miljöpåverkan vill vi också vara drivande i omställningen till en 
cirkulär bygg- och anläggningssektor. Genom att i första hand 
använda de resurser som redan finns i omlopp sparar vi natur
resurser och minskar klimatavtrycket. Det är helt enkelt smart att 
förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit och producerat. 
Därför har vi utvecklat ECO-Ballast.



ÅTERVUNNEN OCH KVALITETSSÄKRAD. 
MILJÖ- OCH HÄLSODEKLARERAD.

HÄR UTVINNER VI RÅVAROR  
FÖR ECO-BALLAST

Definitionen av ECO-Ballast är en ballast 
som består till minst 50 % av återvunna 
råvaror. Råvarorna kan komma från bygg- 
och anläggningsprojekt, exempelvis över-
skottsmassor från schaktning eller entre-
prenadberg från tunnelsprängningar. Det 
kan också vara biprodukter från olika indu-
striella processer. Ett exempel är ECO-
Ballast gjord av slagg från tillverkning av 
stållegering. 

UTVECKLAD FÖR BYGG- OCH 
ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL

ECO-Ballast kan användas för tillverkning 
av exempelvis asfalt och betong eller som 
konstruktionsmaterial. Självklart med 
samma goda egenskaper, lika hög kvalitet 
och miljömässigt lika säker som jungfrulig 
ballast. ECO-Ballast är ett samlingsnamn 

för ett antal olika produkter som Swerock 
utvecklar för specifika bygg- och anlägg-
nings ändamål. Utgångspunkt är relevanta 
specifikationer och tekniska krav, och resul-
tatet en likvärdig produkt som kan ersätta 
traditionell ballast. 

KVALITETSSÄKRAD, MILJÖ-  
OCH HÄLSODEKLARERAD

Oavsett vilka återvunna råvaror vi använ-
der för att skapa ECO-Ballast kan du 
känna dig helt trygg i att du får en säker 
produkt utvecklad för just ditt användnings-
område. Den tillverkas i en kvalitetssäkrad 
process där vi utgår från samma regelverk, 
standarder och testmetoder som för jung-
frulig ballast. Produkten är självklart 
CE-märkt och dessutom miljö- och hälso-
deklarerad, och allt verifieras genom tredje-
partsgranskning. 



SWEROCK GÖR BYGGANDET LITE ENKLARE

Vi finns alltid nära och gör det lite enklare att 
välja cirkulära material för ett hållbart byggande.

Utbudet av ECO-Ballast kan variera över tid  
och mellan regioner, utifrån lokal tillgång på 
återvunna råvaror som motsvarar våra krav. 
Kontakta ditt närmaste Swerock-kontor för mer 
information. 

Vill du 
veta mer? 

KONTAKTA MIG OM DU HAR  
FRÅGOR OM MILJÖ OCH HÄLSA: 

Fredrik Jörnlind,  
fredrik.jornlind@swerock.se 

KONTAKTA MIG OM DU HAR  
TEKNISKA FRÅGOR: 
Peter Martinsson,  
peter.martinsson@swerock.se 


