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lite enklare!



VI GÖR  
BYGGANDET 
LITE  
ENKLARE
Swerock är en av Nordens största leverantörer av material och tjänster till bygg- och 
anläggnings branschen. Vårt breda erbjudande omfattar grus och bergmaterial, betong, 
transport- och entreprenadmaskin  tjänster samt återvinning. Med kontroll över hela kedjan 
och stora satsningar på utveckling och hållbarhet vill vi ligga i framkant när det gäller 
smarta lösningar för framtidens byggande. Eftersom vi tillhör Peab har vi tillgång till det 
stora bolagets resurser, och delar koncernens gemensamma värdegrund liksom visionen 
att vara Nordens samhällsbyggare.
 Men det vi tror är viktigast för dig är den dagliga kontakten med oss. Bemötandet vid 
varje tillfälle vi möts eller talas vid. Enkelheten som gör en relation stark, trygg och lång-
varig, och som bygger på gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro. 
Just vår ständiga strävan att göra saker och ting lite enklare är vårt 
löfte till dig som kund, leverantör, samarbetspartner, ja till alla som 
kommer i kontakt med oss på Swerock. Det gäller oavsett om det 
handlar om att planera leveranserna lite smidigare, förenkla valet av 
rätt produkt för ditt behov, eller tillsammans hitta den mest hållbara 
lösningen. Välkommen till Swerock!

KG KARLSSON, VD SWEROCK
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MED TÄKTER  
I HELA LANDET 
FINNS VI  
ALLTID NÄRA.

FORSKNING & UTVECKLING 

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier 
med allt från att stödja vår operativa produk-
tion till att forska kring framtidens lösningar.
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MODERN FORDONSPARK OCH FLEXIBLA LÖSNINGAR

Swerocks fordonspark är utvecklad för alla typer av bygg- 
och anläggningstransporter. Med den löser vi uppdrag över 
hela Sverige.
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ATT HITTA EN  
LEVERANTÖR  
SOM ÖVER
TRÄFFAR DINA 
FÖRVÄNTNINGAR 
ÄR INTE LÄTT

Våra engagerade medarbetare drivs av målsättningen att överträffa dina förväntningar. 
Genom att vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga leverantören av produkter och 
tjänster för bygg- och anläggningsmarknaden vill vi vara första valet för dig som kund.
 I vårt erbjudande ingår såväl grus och bergmaterial, betong som transporter och 
entre prenadmaskiner samt återvinning. Med dessa ingredienser skapar vi helhetslös-
ningar som gör ditt projekt lite enklare. Vi finns alltid nära till hands med gedigen  
kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro. Oavsett om du ska bygga en bro, 
anlägga en järnväg, schakta inför ett husbygge eller göra överskottsmassor rena.

Med Swerock blir det lite enklare.
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VI BRINNER 
LITE EXTRA 
FÖR HÅLL
BARHET,  
TILLGÄNG
LIGHET OCH 
HELHET 
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Våra fokusområden



1. VALLASTADEN Ny stadsdel i Linköping där Swerock  
skötte logistik och avfallshantering för 38 byggherrar som 
byggde 1 000 bostäder. 2. SIDENSJÖ Vindkraftpark i 
Örnsköldsvik omfattande 25 000 kbm betong.  
3. VATTENTORNET HELSINGBORG Nytt uppmärksammat 
landmärke ritat av Wingårdhs, där Swerock ansvarat för  
leverans av 20 000 kbm betong till det 90 meter höga tornet. 

TILLGÄNGLIGHET 

Vi finns där du som kund verkar, på nationell, regional och lokal 
nivå. Kontakten med våra medarbetare ska alltid kännas enkel,  
öppen och okomplicerad. Uppstår det problem gör vi allt för att  
lösa det snabbt. Med utgångspunkt i våra grundläggande vär-
deringar ska din upplevelse av vår tillgänglighet bygga på fyra 
ledord: Jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig.

HELHET

Vi kan leverera helhetslösningar med allt från råvaror till färdiga 
konstruktionsmaterial, vi förbereder markområden och återvinner 
överskottsmassor, vi utför alla nödvändiga transport- och maskin-
tjänster. Tack vare att vi ingår i Peabkoncernen med över 15 000 
medarbetare får du som kund samtidigt tillgång till en ännu större 
palett av produkter och tjänster. 

HÅLLBARHET 

För oss är hållbarhet en stark drivkraft för utveckling. I grunden 
finns en gedigen omtanke om människor och miljö, och en över-
tygelse om att vår framgång är beroende av en bransch som 
präglas av etiskt agerande i hela kedjan. Vi vill ta vårt ansvar, och 
göra det enkelt för dig som kund att ta ditt.

Under hela processen fram till en färdig bro, ett nytt affärskvarter eller en ny 
vägsträckning vill vi att du ska känna vårt stöd. Målet är att du ska uppleva 
enkelheten i att ha oss som din partner, i stort och smått. Över hela Norden 
jobbar vi utifrån samma tre fokusområden som genomsyrar all vår verksamhet: 
Hållbarhet, tillgänglighet och helhet.

1.

2.

3.
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MED 
MÄNNISKOR 
OCH MILJÖ  
I FOKUS  
Vi på Swerock vill bygga ett samhälle präglat av omtanke om människor och miljö. 
Genom att ta tillvara på våra medarbetares idéer strävar vi efter att minska vår 
negativa påverkan och nyttja våra möjligheter att bidra positivt. För oss är håll - 
bar het en viktig drivkraft som ger långsiktighet och stärker vår verksamhet. Med 
satsningar på teknisk utveckling skapar vi produkter med mindre miljö påverkan.  
Vi delar med oss av kunskap och lär av andra för att bana väg för nya arbetssätt.  
I nära samverkan med övriga aktörer verkar vi för en ansvarfull bransch. 
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VÅRA MEDARBETARES HÄLSA OCH  
SÄKERHET ÄR HÖGSTA PRIORITET 

Vi arbetar ständigt för att minimera risker 
och främja en säkerhetskultur byggd på 
omtanke om oss själva och varandra. Hos 
oss ska varje anställd kunna utvecklas i  
sitt yrke och som människa, och vår över-
tygelse är att mångfald bygger det bästa 
laget. Vi engagerar oss i ungdomars och 
nyanländas framtid genom att stödja dem 
på deras väg in i yrkeslivet. Vi lägger störs-
ta vikt vid ett etiskt och ansvarsfullt age-
rande, i vår egen verksamhet och i hela 
leverantörskedjan. Tydliga riktlinjer, dialog 
och uppföljning är delar i detta, liksom 
samverkan med bransch och myndigheter. 

CIRKULÄRA MATERIALFLÖDEN 
SPARAR RESURSER

Inom Swerock satsar vi på värdeskapande 
återvinning som bidrar till ett resurseffektivt 
samhälle. Vi använder restprodukter från 
industriprocesser, bygg- och anläggnings-
projekt för att skapa hållbara material med 
likvärdiga egenskaper och prestanda som 
jungfruliga. Detta är något som efterfrågas 
alltmer i ett samhälle som strävar efter cir-
kularitet och minskat uttag av naturresur-
ser. Våra erfarna miljöexperter erbjuder 
unika helhetslösningar där vi tar hand om 
hela kedjan, från provtagning och klassifi-
cering till omhändertagande och bearbet-
ning, inklusive all myndighetskontakt och 
nödvändig dokumentation. Resultatet är en 
trygg och ansvarsfull lösning med hänsyn 
till miljö, lagkrav och ekonomi.

KONTROLL ÖVER HELA KEDJAN 
SKAPAR MÖJLIGHETER

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan genom 
hela livscykeln, med målet att minska verk-
samhetens klimatpåverkan, säkerställa en 
materialeffektiv verksamhet och fasa ut 
miljö- och hälsofarliga ämnen. Med kontroll 
över hela kedjan från råvara till ny råvara 
kan vi ha den helhetssyn och långsiktig-
het som krävs för ett framgångsrikt miljö-
arbete. För kunder som efterfrågar helhets - 
ansvar och expertkunskap säker ställer vi 
en miljömässigt och ekonomiskt effektiv 
hantering som förlänger livslängden och 
maximerar nyttan av varje material. 

DET KAN VARA 
SVÅRT ATT GÖRA 
RÄTT MILJÖVAL. 
VI GÖR DET LITE 
ENKLARE! 
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NÅGRA  
KONKRETA 
SAKER VI 
GÖR INOM 
HÅLLBARHET 
SLAGG FRÅN STÅLINDUSTRIN GER  
KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG

Betong är världens mest använda byggmaterial och har många 
fördelar. Den har lång livslängd och lågt underhållsbehov, er-
bjuder stor flexibilitet i design och konstruktion, ger brandsäkra, 
fukttåliga och energisnåla byggnader, består av naturliga åter-
vinningsbara råvaror och tar upp koldioxid. Idag vet vi att dessa 
goda egenskaper har haft ett pris i form av höga koldioxidutsläpp. 
De kommer till 90 procent från cementen. När du köper betong 
från Swerock har vi ersatt en del av cementen med slagg, en 
biprodukt från ståltillverkning. Väljer du vår ECO-Betong™ får du 
en produkt som uppnår Svensk Betongs krav på klimatförbättrad  
betong. Beroende på användningsområde kan det minska utsläp-
pen med upp till 50 procent. Slaggen ger även många tekniska 
fördelar, som ökad beständighet och sulfatresistens. En hållbar 
produkt kompromissar förstås inte på kvalitet eller funktion!

UNIKA NATURVÄRDEN SKAPAS I VÅRA TÄKTER  
– MEDAN DRIFTEN PÅGÅR

Våra täkter levererar material som behövs för att bygga våra 
samhällen. Men de skapar även andra, kanske lite mer över-
raskande värden: Ökad biologisk mångfald. I en omgivning som 
ofta består  av odlad skog och monokultur skapar vår verksam-
het viktiga livsmiljöer för en rad hotade djur- och växtarter. Med 
hjälp av biologer gör vi inventeringar och tar fram åtgärdsplaner 
för att ytterligare hjälpa naturen på traven. Det kan handla om 
att spränga klipphyllor där rovfåglar kan hitta boplatser, lämna 
överblivna jordhögar så att växter kan slå rot, skapa skyddade 
vattensamlingar som lockar insekter, grod- och kräldjur. Det finns 
få saker som engagerar våra medarbetare så mycket som det 
trogna pilgrimsfalkparet som år efter år återvänder till samma täkt 
för att föda sina ungar.
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NÅGRA  
KONKRETA 
SAKER VI 
GÖR INOM 
HÅLLBARHET 

UNGDOMARS FRAMTID ÄR  
SVERIGES FRAMTID

När Swerock väljer att sponsra FC Rosengård handlar det inte 
bara om fotboll. Det handlar lika mycket om klubbens stora 
samhälls engagemang. Malmöstadsdelen Rosengård förknippas 
ofta med arbetslöshet, våld och kriminalitet, men här finns även 
goda krafter som sällan får uppmärksamhet. Ett exempel är pro-
jektet Boost by FC Rosengård som stödjer ungdomars väg ut i 
arbetslivet. Här kan vi företag göra en viktig insats genom att 
erbjuda goda förebilder, jobb, inkomster och ett socialt samman-
hang. Och projektet visar goda resultat. Över 70 procent påbör-
jar en anställning eller studier efter programmet och över 2 200 
personer har blivit självförsörjande. Inte bara individen utan hela 
samhället vinner på att ungdomar tror på sig själva och känner 
framtidshopp.

MED TUNGA TRANSPORTER  
FÖLJER ETT TUNGT ANSVAR

Ansvarsfulla transporter utförs med hänsyn till trafiksäkerhet, 
arbetsmiljö, klimatpåverkan och affärsetik. Det kan låta som en 
självklarhet, men idag ser vi en marknad där prispress och brist 
på förare och fordon kan locka aktörer till att tumma på regler-
na. Det vill vi inte medverka till och därför har vi anslutit oss till 
Fair Transport. Det är ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag med 
syfte att främja sund konkurrens i branschen. Genom att stäl-
la krav på oss som utför transporter att öppet redovisa hur vi 
arbetar med frågorna vill de underlätta för transportköpare att 
göra hållbara val. I en sund bransch tar leverantörerna ansvar 
och kunderna är beredda att betala vad det faktiskt kostar. Det 
ger en affär som är långsiktigt hållbar för både köpare, säljare, 
anställda och samhälle. 

1. En hjärtefråga är ungas möjlighet att bygga 
sin framtid. 2. Med rätt åtgärder kan täkter 
bidra till ökad biologisk mångfald. 3. Vårt mål 
är klimatneutral betong senast år 2030. 

1. 

2.

3. 
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VÅRA OLIKA 
VERKSAM 
HETER  
BYGGER 
SMARTA  
HELHETS
LÖSNINGAR

Våra segment
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GRUS OCH BERGMATERIAL 

 VI ÄR EN av landets största leverantörer av grus och berg-
material med över 200 täkter. Närheten till dig som kund innebär 
snabba och säkra leveranser, av rätt produkter i rätt tid med jämn 
och hög kvalitet.

VÅRA STRATEGISKT belägna täkter minimerar transporter och 
utsläpp. Även våra betongfabriker och återvinningsanläggningar 
är placerade där råvarorna och behoven finns för att minimera 
vår miljöpåverkan.

VI PRODUCERAR material till en mängd olika användnings-
områden, bland annat tillverkning av betong och asfalt, samt 
byggnation av hus, vägar och järnvägar. Vi erbjuder även special-
produkter till bilindustrin och vattenreningsverk.

TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN, MALMÖ

En av Skånes viktigaste knutpunkter i vägnätet är Spillepengen i norra delen av Malmö. Här passerar 20 000 
fordon per dygn. För att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten byggdes en planskild trafikplats med en bro-
lösning, även kallad en ”fly-over”. I projektet ingick också att bygga om vägar in till Norra hamnen.

Omfattning 11 000 kbm betong, byggtid 2014-2015, byggentreprenad Peab.

FABRIKSBETONG 

VI GUIDAR DIG till den lösning där betongens egenskaper nytt-
jas på bästa sätt, oavsett om det handlar om en komplicerad 
brokonstruktion eller en enkel husgrund

VI ÄR GÄRNA med hela vägen och planerar gjutningen för att 
säkra tidhållning och god totalekonomi.

VI HJÄLPER DIG att välja rätt pump, betongkvalitet och leverans-
takt för bästa resultat. Vi löser även komplicerade pumparbeten 
med krav på specialutrustning.

VI FINNS ALLTID nära med fabriker på ett 40-tal orter i Sverige, 
Norge och Finland och har ett flertal mobila enheter som blandar 
på plats.

Våra segment
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KIRUNA STADSHUS 

Uppdraget omfattade hantering av verksamhetsavfallet som uppkom under byggtiden av det nya 
stadshuset i Kiruna. Peab Sverige AB var totalentreprenör. Swerock skötte avfallshanteringen och  
stod för transporterna.

Byggnadsareal 13 450 kvadratmeter, höjd 34,35 meter, byggtid 2015-2018.

« Under hela byggtiden av 
nya stadshuset i Kiruna 
tog vi hand om avfallet 
från verksamheten. »
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TRANSPORT & MASKIN 

MED VÅR moderna maskin- och fordonspark och vårt breda ut-
bud av tjänster kan vi alltid rekommendera flexibla och kostnads-
effektiva lösningar.

UTIFRÅN DINA behov tar vi fram en helhetslösning eller assis-
terar med just den specialistkompetens du efterfrågar. 

VÅRA ERFARNA transportledare fungerar som den trygga län-
ken mellan vår organisation och dig som beställare. De koor-
dinerar alla uppdrag, styr våra fordon och ser till att processen 
blir smidig.

RECYCLING 

VI ARBETAR med värdeskapande återanvändning och återvin-
ning av avfall och restmaterial från bygg- och anläggningsprojekt 
samt industriprocesser.

VI MINIMERAR miljöpåverkan från farliga ämnen genom en 
säker och korrekt hantering. Vi förlänger materialens livslängd 
genom att låta dem komma till nytta i nya projekt.

VI ANVÄNDER avfall och restmaterial för att utveckla nya pro-
dukter som bidrar till ett resurseffektivt kretslopp.

1. Vi söker engagerade personer som vill jobba, trivas 
och utvecklas hos oss. 2. Med lång erfarenhet av  
industri- och specialtransporter vet vi vilken service och 
kvalitet som krävs. 3. Värdeskapande återanvändning 
och återvinning minimerar vår miljöpåverkan.

1. 

2. 

3.
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VÅRA 
DOTTER
BOLAG 
GÖR OCKSÅ  
BYGGANDET 
LITE  
ENKLARE
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RÅDASAND 

Vi är ditt naturliga val för specialsand av 
hög och jämn kvalitet. Våra produkter 
erbjuder unika egenskaper, tack vare 
naturens bearbetning och vår föräd-
ling i noggrant kontrollerade processer. 
Användningsområdena finns inom exem-
pelvis vattenrening, järngjuterier, bygg-
material, värmekraftverk och fritidssektorn. 
Med kompetens, engagemang och största 
möjliga miljöhänsyn utvecklar vi den bästa 
lösningen för dina behov. 
rådasand.se

PEAB TRANSPORT & MASKIN AB 

Vi har lång erfarenhet inom reparation och 
service av tunga fordon och maskiner, 
exempelvis lastbilar, betongpumpar, kran-
bilar, entreprenadmaskiner, kranar, salt-
spridare, plogutrustning, asfaltsläggare, 
slamsugare, släp/trailers och sopmaskiner.  
Vi är ackrediterade för att åtgärda och 
godkänna besiktningstvåor samt besiktiga 
färdskrivare. Med våra servicebilar erbjud-
er vi även reparation i fält. 
swerock.se/om-oss/dotterbolag/

SWECEM 

Vi importerar cement och alternativa 
binde medel för betong. Fokus ligger på 
att skapa miljövänliga och mer kostnads-
effektiva slutprodukter får våra kunder. Vi 
har terminaler i Helsingborg och i Finland. 
Vår senaste etablering är en anläggning  
i Oxelösund där vi torkar och mal mas-
ugnsslagg, en biprodukt från ståltillverk-
ning. Slaggen kan delvis ersätta cement i 
betongtillverkning och ger då både reduce-
rad klimatpåverkan och tekniska fördelar. 
swecem.se

1. RÅDASAND erbjuder special sand av hög 
och jämn kvalitet. 2. PEAB TRANSPORT  
& MASKIN utför reparationer och service  
av alla typer av tunga fordon och maskiner.  
3. SWECEM importerar cement och alter - 
na tiva bindemedel för betong.

3.

1.

2.
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DU SOM 
KUND SKA 
ALLTID  
KÄNNA ATT 
VI FINNS 
NÄRA
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Genom lokal närvaro där vi drar nytta av våra samlade resurser kan vi 
erbjuda kundnära och kostnadseffektiva leveranser av hög kvalitet.

Täkt
Betongfabrik
Transport & Maskin
Recycling
Rådasand
Swecem
Peab Transport och Maskin
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SWEROCK AB 
BOX 1282 
262 24 ÄNGELHOLM 
TLF +46 431 44 96 30

HOS OSS FÅR 
DU VARA MED 
OCH BYGGA 
FRAMTIDENS 
SAMHÄLLE.


