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Nordens ledande
entreprenör
inom järnvägsrelaterad infrastruktur
Vill du ha ett jobb du kan känna dig stolt över, med stark
gemenskap och möjligheten att arbeta handfast för samhället
och för en hållbarare värld? Välkommen till NRC Group
Sverige!
Tillsammans med oss får du jobba med experter inom alla
teknikområden inom järnväg och anläggning, som vill driva
branschen framåt i vårt bygge av en hållbar framtid. Du kan du
dessutom få hela Sverige som arbetsplats.
Det här gör NRC
Vårt arbete behövs nu och i framtiden, och vår expertis är
ovanligt bred. Järnvägsunderhåll och projekt, anläggning
och maskin – det är bara att välja! Vi jobbar inom järnvägsoch anläggningsbranschen, och det innebär att vi gör allt
från vägar, broar och markarbeten till bygge och underhåll
av järnväg. NRC är unika på marknaden i att erbjuda
helhetslösningar inom underhåll och projekt för MBESTentreprenader (mark-, ban-, el-, signal- och telearbeten). Hos
oss kan du helt enkelt göra mer. Vi ger dig också styrkan i att
vara en del av något större: Nordiska NRC Group.

Vi är stolta över att bygga en hållbar
framtid för kommande generationer.
NRC Group

Företaget grundades i Norge 2011,
etablerades i Sverige 2015 och har idag
omkring 2 000 medarbetare i Norden och
omsätter drygt 6 miljarder norska kronor.
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WWW.NRCGROUP.SE

Järnväg
Entreprenad
& Underhåll
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Med omtanke om
våra medarbetare
Vi vet att vårt arbete är viktigt. Vi är också
medvetna om att våra arbetsplatser ibland kan
vara riskfyllda. Därför är det oerhört viktigt för
oss att alltid sätta säkerheten främst. Vi tar
ansvar för våra medarbetare, och vi uppmuntrar
våra medarbetare att komma med idéer för hur
vi kan utveckla vår verksamhet ytterligare.
Vi är ett värdestyrt företag och en
inkluderande arbetsplats med nolltolerans
mot diskriminering. Jämställdhet är inte
bara ett fint ord för oss: könsfördelningen
i vår ledningsgrupp och bland cheferna
inom staben är 50/50, vilket är ovanligt inom
infrastrukturbranschen. Många ser vår bransch
som konservativ, men vi har jobbat hårt för att
göra den modern och öppen för alla.
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OMTANKE

Familjeföretaget i Jämtland som sätter er
kunder och era önskemål i första hand.
Vi utför alla möjliga arbeten
inom bygg och snickeri. Allt
från hundkojor, förråd, ute och
inne möbler, timmerhus till
nyckelfärdiga hus och allt där
emellan.

Vi anpassar och löser ert uppdrag efter ert önskemål.
Vår bygghandel med en väl
sorterad brädgård är välbesökt
av såväl snickare som privata
kunder.

073-058 69 64 • www.adamssonbygg.se •

Välkomna till oss med ert
projekt oavsett om ni bara vill
handla byggmaterial eller om
ni vill att vi hjälper er med ert
projekt.

@adamssonbygg
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Vi formar framtiden
Vi arbetar med människor med specialkompetens
och projekt som formar framtiden. Därför utmanar
vi oss själva och våra kunder att göra mer när det
gäller miljön och bättre affärer – att inte bara följa
gemensamma standarder, utan att sätta dem. För
människor och ett hållbart samhälle.
Vår ambition är att vara den mest attraktiva
samarbetspartnern och arbetsgivaren som
möjliggör utvecklingen av morgondagens
infrastruktur.
Vi grundar vår företagskultur på våra tre
värderingar. De vägleder hur vi arbetar med våra
kunder, samarbetspartners – och våra medarbetare.
Våra värderingar är tongivande för hur vi leder våra
team och projekt, och hjälper oss att ta rätt beslut.
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VÄRDERINGAR

Omtänksamma
Vi stöttar och utvecklar våra medarbetare,
tar ansvar för säkra arbeten, och bidrar till ett
samhälle som håller – bortom morgondagen.

Pålitliga
Våra starka värderingar vägleder vårt arbete.
För oss är tidsplan, budget och kvalitet löften,
och löften är till för att hållas.

Företagsamma
Vi levererar infrastruktur, inte byråkrati. Vi
drivs av att skapa bra affärer, och att alltid
leverera den bästa möjliga lösningen.
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Vi är lyhörda och utformar lösningar
i nära samverkan och dialog med
kunden utifrån kundens behov och
säkrar rätt sammansatta team
NRC Group
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Hållbarhe
Vi bygger en framtid för kommande
generationer. Genom vårt jobb skapar
vi en grönare infrastruktur, och vårt mål
är att alla led i vår verksamhet ska vara
hållbara. Vårt fokus på CSR och miljön
ökar för varje år med avstamp i FN:s
globala hållbarhetsmål.
Vi reducerar kontinuerligt vår
miljöpåverkan, genom att bland
annat minska vår energiförbrukning,
utsläpp och transporter, fokusera på
avfallsreducering, källsortering och
återanvändning, investera i innovativa
och effektivare maskiner, ha miljöfokus
i alla våra projekt och se till att våra
produkt- och tjänsteleverantörer tar både
miljömässigt och socialt ansvar.
Vi är stolta över det arbete vi gör för att
skapa skillnad och bidra till en bättre
värld. Tillsammans driver vi branschen
och samhället framåt!
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HÅLLBARHET

et
För säkerhet och
kvalitet på spåret
Att alltid leverera till 100 procent,
med högsta precision och aldrig
lämna något åt slumpen – det är
vad vi på NV Entreprenad står för.
Vi är en stark partner med all den
erfarenhet och kompetens som
krävs för omfattande spår- och
anläggningsarbeten.

Våra järnvägar är en stor del av
infrastrukturen, vilket ställer höga
krav på att våra arbeten är minutiöst planerade och håller högsta
kvalitet och säkerhet. Vi gör allt
från scratch, från första slipern till
farbart spår.
När du behöver en stark partner –
välkommen till NV Entreprenad!

www.nventreprenad.se
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Vi ska kontinuerligt arbeta för att minska
förbrukningen och utsläppen och därmed
bidra till fossilfria byggarbetsplatser
NRC Group
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Dala Rail & Snow AB är ett entreprenadföretag
som är inriktat på spårsvetsning och skyddoch säkerhetsledare i samband med järnvägstransport och infrastruktur.
Vi är ett familjärt företag som ägs och drivs av
Kalle Björklund, Therese Björklund, Gustav Gillander och Carl Jonsson. Verksamheten startade
i liten skala och har växt stadigt. Dala Rail & Snow
är idag en långsiktig samarbetspartner åt infrastrukturföretag i Sverige och Norge.
Service, engagemang och flexibilitet är ledorden
i vår verksamhet och något vi värdesätter högt.
Våra kunniga medarbetare gör det där lilla extra
i projekten, vi har en anpassningsbar och bred
verksamhet med stor flexibilitet. Vi har också en
nära kontakt med våra beställare.
Vi är väldigt stolta över våra medarbetare. De
besitter en stor kompetens, är självgående,
noggranna och kvalitetsmedvetna. Deras helhetstänk i projektet, med kvaliteten i fokus, är en
avgörande faktor i vår verksamhet.
Dala Rail & Snow AB är ett företag med ordning
och reda, där personalens säkerhet kommer först.
Vi är en av få aktörer i branschen som är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-2.

Gjutargatan 44, 781 70 Borlänge
info@dalarail.com | www.dalarail.com

15

16

Hållbarhet i fokus
– utifrån FN:s globala mål
FN har ställt upp 17 globala hållbarhetsmål, och vi
fokuserar på de sex mål som vi i vår verksamhet
har bäst möjlighet att påverka.

Jämställdhet är prioriterat i hela koncernen.
Vi har implementerat SHE-index för att mäta,
utveckla och fortsätta förbättra.

Vi har ett stort fokus på hälsa och säkerhet och
en inkluderande arbetsmiljö med nolltolerans
mot diskriminering. För att inspirera unga
människor och erbjuda karriärmöjligheter
erbjuder vi praktikplatser.

Vi utvecklar miljövänlig och effektiv
infrastruktur för kollektivtrafik och lösningar
för avfallshantering och fyllmassa, med
ständigt fokus på innovation för att förbättra
projektutföranden och reducera extern
påverkan.

Vi utför infrastrukturprojekt med hög
hållbarhetspåverkan, som järnväg, spårväg och
tunnelbana, samt vägsäkerhet, hamnutveckling
och upprustning. Fokus ligger ständigt på
projektens avfalls- och återvinningshantering,
miljösanering och hantering av jordavfall.

Vi har etablerade rutiner för en ansvarsfull
leverantörskedja, prioriterar användande av
miljövänligt material och använder i hög grad
innovativa miljövänliga maskiner.

Vi investerar i innovativ utrustning
och utsläppsfria maskiner, optimerar
jordavfallslogistik med lokala lösningar, och
har kompetensen att genomföra komplexa och
fossilfria projekt.
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Affärsområden
Järnväg:
Underhåll &
Projekt
Inom NRC Group har vi en lång och gedigen erfarenhet
av underhåll, nybyggnad och upprustning av järnväg.
Vi utför arbeten inom bana och spår, el, signal, tele,
kanalisation, plattformar och även andra arbeten i
spårnära miljö. Vi är lyhörda och utformar lösningar
i nära samverkan och dialog med kunden utifrån
projektets unika förutsättningar.
Idag ansvarar vi för underhållet på Blekinge Kustbana
och Kust till kustbanorna, Västra Götaland Väst, Mittoch Ådalsbanan samt Hallsberg–Laxå.
Investeringsprojekten kan handla om allt från att
bygga ut en enkelspårig bana till dubbelspår, rusta
upp en järnväg för att öka säkerheten och bygga en
välkomnande miljö för tågresenärer till kompletta
MBEST-projekt.
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JÄRNVÄG

STEFAN KRISTENSSONS
ÅKERI ÄR STOLT
SAMARBETSPARTNER
TILL NRC GROUP!
Vi erbjuder allt inom åkeriverksamhet och gräventreprenader såsom gräv,
schakt, transport, kran och trailerflyttning. Försäljning och leverans av järnvägsmakadam, bärlager och grus samt därtill omhändertagande av schaktmassor alla kategorier.
Våra muskler, erfarenhet och flexibilitet ger NRC Group kraft till järnvägen!

Läs mer på stefankristenssonsakeri.se

19

På NRC jobbar vi nära varandra och har frekventa
kontakter i hela landet. Det är ett positivt och öppet
klimat. Alla vill hjälpas åt. Bland det bästa med NRC
är att vi har höga chefer inom produktionen som
faktiskt själva har jobbat ute en gång i tiden. Jag
tror att man tar med sig den erfarenheten när man
planerar och räknar på jobb.
Oscar, NRC Group

Jag är stolt över att vara en del av NRC som
bygger en hållbar framtid! Som medarbetare och
kollega känner jag mig trygg och uppskattar att
jag får chansen att utvecklas professionellt.
Amina, NRC Group

SPÅRARBETEN &
JÄRNVÄGSUNDERHÅLL

www.nossab.nu
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MEDARBETARE

DIN SAMARBETSPARTNER INOM SPÅR & SVETSTEKNIK

Arbetsledning i någon form är en av alla viktiga faktorer
för ett projekts genomförande.Vi på RSAB har de resurser
som krävs. Arbetsuppgifterna innebär ett stort ansvar och
kunnande där viktiga beslut måste tas med kort varsel. Att
vara duktig på att planera det dagliga arbetet och bygga
ett starkt team är faktorer som gör att allt fler anlitar oss
för dessa tjänster.
Våra svetsare är fullt utbildade och certifierade för SkV,
PLA, påsvets och formsvets. Vi har gedigen erfarenhet av
svetsning i både Sverige, Norge och danmark.
Våra bantekniker utför räls, komponent och slipersbyten
samt växelbyten. För varje projekt har vi antingen kompletta arbetslag eller så kompletterar vi våra kunders resursbehov. RSAB har även besiktnin gsman för säkerhetsbesiktning, underhållsbesiktning och ibruktagningsbesiktning.

rsab.nu
21

Vi kan som Nordens ledande
järnvägsentreprenör erbjuda
dig stora möjligheter att
utvecklas i företaget
NRC Group
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Foto (JS)
{XXX}

Banar väg för hållbar järnväg
På vägen mot en hållbar framtid pågår alltid
järnvägsarbete. Därför finns vi på Aktiebolaget
Rallarna till hands för arbeten inom anläggning
och underhåll.
Vi är verksamma i hela Sverige och är en etablerad
mark- och järnvägsentreprenör som åtar sig både
stora åtaganden som totalentreprenör och mindre
som underentreprenör.

Foto
{XXX}

Stock Foto (JS)

Kontakta oss för mer information!
Kjelle Lejonkrans
070-590 93 22

{XXX}

Arbetsmaskiner, redskap och mycket mer!
Behöver ni tillgång till spårbundna arbetsmaskiner och redskap för järnväg eller
anläggningsmaskiner. Såsom runtomsvängare, hjullastare eller liknande?
Vi har maskiner och utrustning – så ni kan utföra rätt arbete på rätt sätt!
Kontakta oss för mer information!
Andreas Karlsson
070-207 87 47
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Affärsområde Anläggning
Vi har stor erfarenhet av såväl totalentreprenader
som utförandeentreprenader, alltid i nära
samarbete med uppdragsgivaren och med
samhället, invånarna och miljön i fokus.
Exempel på projekt som vi utför:
– Anläggning av gator,
vägar samt betongarbeten:
Allt från anläggning av genomfartsgator, gångoch cykelvägar, busshållplatser och belysning,
till ombyggnationer av stora Europavägar och
byggnation av effektiva översvämningsskydd.
– Ledningsarbeten:
Nyförläggning av vatten- och avloppsledningar
samt att ersätta befintliga VA-ledningar med nya.
Även schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.
– Grundläggning för byggnation:
Exempelvis markarbeten för nya bostäder eller
på industriområden. Allt från finplanering till
sprängning, pålning och stenläggning.
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ANLÄGGNING

ER SAMARBETSPARTNER FÖR:
Kontaktledningsbyggnad
Entreprenadmaskiner för järnväg
Huddig med Personkorg 20m
Personaluthyrning
C-G Jutterström
070-575 92 88 • cg@ktltjanst.se

Rickard Sjölund
073-984 03 66 • rickard@ktltjanst.se
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MASKIN

Affärsområde Maskin
NRC Group har en gemensam maskinenhet för
Norge och Sverige och ett mycket nära samarbete
med maskinenhet i Finland. Vi har över 200 maskiner
i 17 olika kategorier som står redo för era projekt, var
det än är.
Vår maskinpark är modern, kraftfull och effektiv, och
i den mån det går använder vi elektriska maskiner för
att skona miljön.
Exempel på tjänster vi erbjuder:
• Spår- och växelriktning
• Transporter och utläggning av makadam
Exempel på spårgående maskiner vi erbjuder:
• Traktorgrävare och hjullastare
• Lift- och flakrälsbilar, LRB/FRB
• Liftmotorvagnar, MTW
• Motortrallor, TKa7
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Bra samarbete och kvalitet i alla led
är en förutsättning för att lyckas,
och alltid med ett stort fokus på
arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
NRC Group
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POWERSTRUC AB ÄR ETT ENTREPRENADBOLAG
VERKSAMT INOM JÄRN- OCH SPÅRVÄGSSEKTORN MED
INRIKTNING PÅ ELARBETEN VARVID KONTAKTLEDNINGSARBETEN ÄR VÅRT SPECIALOMRÅDE. VI UTFÖR
ÅTAGANDEN MED HÖG KVALITET OCH SERVICE.

Primärt hyr vi ut erfaren personal med hög säkerhet och servicetänk inom kontaktledningsarbeten och kraft. Vi erbjuder kontaktledningsmontörer, tillsyningsmän, elsäkerhetsledare, fordonsförare, Sos-planerare och arbetsledning för underhållsarbeten och nybyggnation.
Idag har vi två fullutrustade lifträlsbilar samt fyra servicefordon utrustade med verktyg. I början av 2020 utökade vi våran maskinpark med en traktorgrävare med korgutrustning samt under 2021 utökar vi ytterligare med två stycken lifträlsbilar.
Genom vårt omfattande kontaktnät kan vi åtaga oss totalentreprenader samt även
kontakta andra entreprenadbolag som innehaver maskinpark och kompetens för
genomförande av de olika moment som kan tänkas uppstå inom järnväg- och spårvägssektorn som vi inte själva besitter.

Erik Dahlbergsgatan 9
411 26 Göteborg
www.powerstruc.se
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Projekt: Tegelhagen

Fakta:
• Entreprenadform:
Totalentreprenad
• Kontrakt summa:
85 000 000 kr
• Plats:		
Tegelhagen, Upplands Bro
• Beställare:		
Consto
• Typ:			Exploatering
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PROJEKT: TEGELHAGEN

I det nya området Tegelhagen söder om Bro planeras
det för en helt ny stadsdel. I etapp 1 där NRC Group utför
alla markarbeten ska det byggas 650 nya lägenheter.

Vi projekterar och utför VA-system, dagvattenhantering,
vägar, grundläggning för hus och all utemiljö. Från skog
till färdig anläggning. Projektet påbörjades 2018 och ska
vara färdigställt i slutet av 2022.

VILL DU OCKSÅ
BLI EN AV DE
BÄSTA I
BRANSCHEN?
Vi kan järnväg och vi formar
framtidens tekniker.
BAN / EL / SIGNAL / MASKIN / KONSULT

Följ oss på

www.stggroup.se
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Projekt: Ystad
Trafikverket gav NRC Group i uppdrag att bygga om Ystad bangård, där Österlenbanan och
Ystadbanan går. Banan har ett extremt högt kapacitetsutnyttjande med drygt 70 persontåg
Malmö–Ystad, runt 35 persontåg Ystad–Simrishamn och två godståg till och från Polen och
Östeuropa som passerar varje dag, och är därför väldigt känslig för störningar. Om en störning
uppstår är det stor risk för effekter på sträckan Ystad–Malmö.
Hastigheten över Ystad bangård är låg och stationen saknar samtidig infart. Personbangården har
fyra spår och söder om den ligger godsbangården och Ystad hamn. Syftet med ombyggnationen
var att kunna hantera trafiken bättre.
Projektet omfattade bland annat åtgärder som:
• Breddning och förlängning av befintliga plattformar
• Omfattande signalåtgärder som införandet av samtidiginfart och nya signalsträckor
• Byte av spår, växlar och stoppbockar
• Flyttning och borttagning av spår och växlar
• Motorisering av befintliga växlar
Dessutom anförtroddes NRC Group underentreprenörsuppdrag från Strukton att utföra mark- och
kanalisationsarbete på sträckan Ystad–Simrishamn.
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PROJEKT: YSTAD

PRC: DEN KOMPLETTA
LEVERANTÖREN MED DEN
STÖRSTA WEBSHOPEN
INOM BAN & SVETS.
Gör det enkelt! Spara tid och pengar
och beställ av EN leverantör.

• Maskiner & Reservdelar
• Gas, Svets & Elektroder
• Spårverktyg & Lyftredskap
• Kap & Slip & Borr
• Handverktyg
• Personlig utrustning
• Utrustning till Spårgående maskiner

Tusentals produkter i ett ständigt växande sortiment, noga utvalda i samarbete
med kunder & experter. Vi ordnar det mesta. Snabba leveranser & god service!

www.prcsweden.com
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Vi vet att vårt arbete är viktigt, och
att det vi gör är med och lägger
grunden för en hållbar framtid
NRC Group
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kompetensvy.se

Surfa in på www.jarnvagsakademin.se
för mer info
Det enkla
kompetensverktyget

GO
AV ARBEDKÄNT
TSM
VERKET ILJÖ!

Håller koll på alla utbildningar
och kompetenser i företaget.
Automatiska påminnelser i
god tid när kompetensbevis
förfaller.
Alla utbildningsbevis tillhands i
appen för medarbetaren.
Digitala körtillstånd –
medarbetaren signerar och
godkänner körtillstånd direkt i
sin mobiltelefon.

Trafiksäkerhetsutbildningar • BASTAB
OPA • Nivellörer • Operatörer • BAP/BUP • HTSM
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Projekt: Hallsberg
På uppdrag av Trafikverket bygger NRC Group successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan
Hallsberg–Degerön och genom Hallsbergs godsbangård.
Den 46 kilometer långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön (söderut mot Mjölby) är en
del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom
Sverige och vidare ut i Europa. Järnvägen har varit hårt belastad och risken för störningar på
sträckor med enkelspår var stor.
Projektets syfte är att öka kapaciteten så att fler tåg kan gå på banan och minska transporttiderna,
öka punktligheten för både gods- och persontåg, förbättra säkerheten och samtidigt ge en
miljövinst genom att fler transporter kan ske med tåg och därigenom minska koldioxidutsläppen.
Det är ett MBEST-projekt, och omfattar åtgärder som:
• Dubbelspår mellan rangerbangården och Västra stambanan
• Två tunnlar
• 33 broar av olika storlekar
• Nya kontaktledningsstolpar och bullerplank
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PROJEKT: HALLSBERG

NRC Group ansvarar också för underhåll på Hallsberg station och spår 511 mellan Hallsberg och
Laxå. Hallsberg station är en av norra Europas största terminaler för gods- och persontrafik och är ett
viktigt nav för all tågtrafik i Sverige.

Vi utför buskröjning, ogräsbekämpning
med hetvatten, snöröjning och div.
grävarbeten på mitt- och ådalsbanan

Tina 070-654 00 93 Kjell 070-654 64 74
info@ramviksentreprenad.se
ramviksentreprenad.se
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Projekt: Fyrspåret
Lund–Arlöv
NRC Group fick i uppdrag att öka kapaciteten från två till fyra spår på stäckan Lund–Arlöv .
Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856 och har länge varit dubbelspårig.
Sträckan är en av Sveriges mest trafikerade och är maximalt utnyttjad under rusningstrafik. Den är
väldigt störningskänslig, och störningar påverkar tågtrafiken både norrut i Sverige och över sundet
till Danmark. Över 450 tåg, varav 80 godståg, kör varje dygn mellan Malmö och Lund, och trafiken
väntas öka. Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl nationella som
internationella transporter.
Projektets syfte är att kunna hantera en fortsatt trafikökning och dessutom öka punktligheten.
För att minska buller från tågtrafiken sänks fem kilometer av spåren ner på sex meters djup genom
Åkarp och fyra meter genom Hjärup. Dessutom förbättras miljön för boende utmed sträckan, och
förbättrar pendlingsmöjligheterna.
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PROJEKT: FYRSPÅRET

Projektet omfattar åtgärder som:
• Hela sträckan Malmö–Lund byggs etappvis ut till fyra
spår
• Tillfälliga spår byggs för att leda om trafiken under
byggtiden
• Nya övergångar under eller över järnvägen byggs
• En 400 meter lång tågtunnel byggs i Åkarp
• Järnvägsbommarna i Åkarp ersätts med en vägbro
• Burlövs station byggs ut till en pendlarstation
• Stationerna i Åkarp och Hjärup byggs om och förnyas
• Helt ny station byggs vid Klostergården

VI SMÖRJER NORDENS JÄRNVÄGAR
ROVAB är specialister på rälsrelaterat underhåll
och har drygt 950 system monterade i Norden.

Fördelar med
smörjsystem:
•
•
•
•

Lägre underhållskostnader
Reducerat
slitage
Längre livslängd
Sänkt ljudnivå

Serviceavtal ger trygghet och spar pengar!
Kontakta oss för mer information på 0171-47 51 13 eller info@rovab.com
Besök oss gärna på webben www.rovab.com
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Vi är experter inom alla
teknikområden och står
för modernisering av våra
vägar och järnvägsnät
NRC Group

Vi på Dennis Spårentreprenad tillhandahåller en modern maskinpark med de redskap som behövs för att utföra de flesta arbeten inom järnväg. Huvudinriktningen de senaste åren har varit
DEF-slipersbyten och vi är nog en av dom största i Sverige på det området med ca 15000
bytta betongslipers per säsong (8 mån). Maskinerna har anpassats med BM- fästen fram och bak
för att kunna dubblera kapaciteten på ut och inkörning av slipers. Slipersbladen är specialbyggda för att klara påfrestningar av denna mängd betongslipers.
Hör av er på 0708-57 79 79 eller dennisblomgren@hotmail.com
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Max Matthiessen valde DKV hälsa
sjukvårdsförsäkring till alla anställda på NRC.
Kontakta Max Matthiessen så hjälper vi dig också.
Mattias Lanäs
Finansiell Rådgivare
+46 733-75 94 15 • mattias.lanas@maxm.se

www.maxm.se
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www.dkvhalsa.se

PROJEKT: SÖDERTÄLJE

Projekt: Södertälje
Ny DB Schenker-terminal
För DB Schenker utför NRC Group markarbeten för den nya logistikanläggningen i
Almnäs, Södertälje.
Projektets syfte är att genom en ny terminal kunna utöka DB Schenkers service
inom Södertäljeområdet och norra Södermanland och att skapa omkring 200 nya
arbetstillfällen.
Projektet omfattar åtgärder som:
• Bergschakt på 280 000 m3
• Fyllnadsarbeten
• Krossning av bergmaterial ca 380 000 ton
• Ledningsförläggning
• Grundläggning för byggnad på ca 17 000 m2
• Alla utvändiga ytskikt

Lågspänning • Fjärrstyrning • Kontaktledning
Vi utför de mesta arbeten inom lågspänning, fjärrstyrning
och kontaktledning.
Vi utför även elinstallationer utanför järnvägsmiljö.

www.jeimab.se
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M Johansson Entreprenad AB

070-336 59 69
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SÄKERHET

Säkerhet
Vi jobbar säkert eller inte alls
Vi tar våra medarbetares säkerhet på extremt stort allvar,
eftersom det kan handla om liv och död.
Säkerhetskulturen är absolut grundläggande och central på
NRC Group, och också någonting som vi kontinuerligt jobbar
med.
Vi har regelbundna utbildningar och säkerhetsveckor där vi
lyfter frågor som finns i verksamheten och har workshops för
att bli ännu bättre.
I det dagliga arbetet tar vi hand om varandra och hjälps
åt, och vi brukar säga att vi jobbar säkert eller inte alls. Det
innebär att varje person som arbetar på NRC har mandat att
avbryta sitt arbete om de känner att de inte kan genomföra
uppgiften på ett säkert sätt. Då stannar vi och löser
problemet innan vi jobbar vidare. Säkerheten går alltid först.
Vi har rigorösa säkerhetsföreskrifter och skyddsbarriärer av
en anledning: våra arbetsplatser ska vara trygga, så att alla
som går till jobbet ska få komma hem igen. Vi har din rygg.

0733-00 24 20

Anläggning, kabel & kanalisation inom järnväg
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Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid
genom arbete med MTO och säkerhetskultur
GRANSKNING & ANPASSNING SÄKERHETSSTYRNINGSSYSTEM - UTBILDNING
RISKHANTERING - TILLÄMPNING LAGKRAV JÄRNVÄG - ANVÄNDBARHET & DESIGN
Tack till NRC Group för gott samarbete

Ta klivet ni med! Kontakta oss för att

och för förtroende att få hjälpa er med

skapa ett mer harmoniserat kvalitets-

riskhantering och ert säkerhetsledningssystem!

och säkerhetsarbete.

www.mto.se
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info@mto.se

Följ oss!

Håll utkik på vår karriärsida där vi löpande
annonserar våra olika möjligheter att bli
en del av NRC Group.
nrcgroup.se/karriar/

Stolt samarbetspartner
till NRC Group där ni hittar i eran unika
webshop hos oss yrkeskläder och
skydd för eran verksamhet.

Skyddskläder mot hetta och flamma, Varselkläder, Skor, Hjälmar, o.s.v

Fronta Örebro Radioatorvägen 11 70227 Örebro info@frontaorebro.se 019-33 11 80
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För att våra samhällsviktiga projekt ska lyckas
är vi beroende av ett gott samarbete med våra
samarbetspartners och leverantörer. Vi är mycket
tacksamma för de goda relationer som vi genom
åren har byggt upp tillsammans och ser framtiden
med tillförsikt!

LMV Kontaktledning tillhandahåller tjänster inom hög- och lågspänning
för infrastruktur och industri.
Vi arbetar som stöd till våra kunder med ambitionen att skapa mervärde
och vara en partner över tid.

Holmsundsallén 29, 804 29 Gävle • Tel. 070-690 98 42 • www.kontaktledning.se
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BYGGMASKINER • ANLÄGGNINGSMASKINER
LIFTAR • HISSAR • BODAR • VAGNAR
Santessons Väg 25, Arlöv | 040-694 15 20 • www.totaluthyraren.se

HINDERMÄTNING

Tel. 31 27 27 89 • www.lko.se

www.ralsgravarnab.se

30 år på spåret
www.ksgsparteknik.se
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Ett företag som bygger på kunskap och samarbete

Ekberg
Rail AB

070-913 33 38 • ekbergrail@gmail.com

Arbeta säkert med EL!

Kran, Grus, Lastväxlar &
Anläggningstransporter!

RAGNAR STÅLSKOG AB
www.stalskog.se

Patrik 0703-38 68 17
www.johnssonsakeri.nu

Vi levererar: Diesel och smörjmedel
Order telefon: 0243-78400

Erbjuder konsulttjänster inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
www.sandstromkma.se
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MÄTNINGSKONSULT

Bygg- och anläggningsmätning
SYDBELÄGGNINGAR AB

Din asfaltpartner i Skåne

08-27 05 90 | info@rios.se | www.rios.se

info@sydbelaggningar.se • 0435-218 16

Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001

Vi lämnar spår efter oss
info@nordictrax.se • 0243-626 62

Järnväg & Spårväg

www.rallarsving.nu • info@rallarsving.nu
GÖR SOM NRC - UTBILDA ER HOS
ü Trafiksäkerhet på järnväg

ü Arbetsmiljöutbildningar

ü Elsäkerhet

Kontakta oss redan idag!

070- 587 08 67 | info@jarnvagskonsulterna.se | www.jarnvagskonsulterna.se

Specialister på kritisk infrastruktur
Drivs du av att arbeta i ett snabbväxande företag med stark tillväxt och lönsamhet?
Vill du arbeta i ett företag med korta beslutsvägar och stark entreprenörsanda? Bli en del av NVBS!
Järnväg

Mark- och Anläggning

Specialistresurser

Maskiner
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• 19242 • www.jssverige.se

www.nrcgroup.se
info@nrcgroup.se

