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AK Schakt har lång erfarenhet och bred kompetens inom schaktarbeten, anläggningstransporter, uthyrning av
entreprenadmaskiner samt återvinning. Företagets verksamhet är huvudsakligen inriktad på uthyrning av entreprenad- och specialmaskiner med maskinist och lastbilar med chaufför till företag i Mälardalen. Eftersom vi ingår i
Lotus-koncernen kan vi även erbjuda koncernens samtliga tjänster inom rivning, håltagning och sanering.
www.akschakt.se
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”Hos oss är dörrarna alltid öppna”
Tobias Andersson är Koncernchef i SVEAB.

Berätta lite om hur ni i SVEAB ser på utveckling. Till exempel har Vad tycker du är unikt med SVEAB när det gäller era medarbetani som ambition att varje chef ska lära upp en efterträdare.
re? Vad skiljer er från era konkurrenter?
– Jag brukar prata om att varje chef ska ha lärt upp
minst en efterträdare som kan ta över. Att utveckla
andra människor får aldrig ses som ett hot mot ens
egen position eller roll – innebörden är ju att du, om
du lyckas med det, själv har utvecklats!
– Företagets uppgift är att se till att det hela tiden
finns utrymme att växa i bolaget, det är det som skalbarhet och succession handlar om. Vi behöver se till
att det finns förutsättningar för alla att växa vidare.
– Vi behöver skapa roller som gör att du inte måste
flytta hierarkiskt för att utvecklas. För att förtydliga
hur vi tänker pratar vi i SVEAB om utvecklingsvägar
och inte karriärvägar.

På vilket sätt jobbar ni med att skapa en trygg och bra arbetsplats för era medarbetare? Vad konkret gör ni?
– För oss i SVEAB är det A och O att ha högt i tak, att
respektera och lyssna på varandra. Det visar vi genom
att dörrarna alltid är öppna ”hela vägen upp”. Jobbar
du med engagemang, motivation och utveckling får
du en trygg och bra arbetsplats. Att det också upplevs så av våra medarbetare är något vi mäter genom
kontinuerliga pulsmätningar.

– Vad som skiljer oss kan jag inte svara på men jag
vet hur det är hos oss. Vi är äkta, vi lever som vi lär.
Så känner jag själv. Vi menar allvar när vi säger att vi
ska trivas och utvecklas, det är ingen floskel. Jag har
sett så många av SVEABs medarbetare växa från att
ta sina första steg i branschen till att själv bli de som
bidrar till andras utveckling.

Berätta lite om din egen resa inom SVEAB och vad du tar med
från den i din nuvarande roll.
– Från det att jag började som mätare har jag jobbat
i alla tjänstemannaroller man kan ha i vår bransch.
Jag vet vad det innebär att vara mätare, arbetsledare
eller arbetschef. Det är naturligtvis en styrka, jag får
en större acceptans och större förståelse för produktionens dagliga problem och utmaningar. Därför får
jag också jobba med att inte hoppa in i problemen
och berätta hur de ska lösas. Jag försöker använda
liknelsen av en lotsbåt som förebild för att utveckla
mitt ledarskap eftersom en lots visar vägen utan att
ta över. Någon kanske kör på grund någon gång men
det måste vi tillåta, det blir inte bättre för att någon
annan löser problemen.

Något mer som du vill lägga till?
– SVEAB är genuint och äkta, hela vägen upp. I
SVEAB blir du sedd.
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Ramicon AB är ett teknikkonsultbolag med
fokus på geodetisk mätningsteknik samt
kringliggande tjänster.
Vi erbjuder tjänster inom geodetisk mätning, mängdreglering, CAD-projektering,
Designelement
visualisering samt
rådgivning. Vi är specialiserade för inmätning, utsättning samt
mängdreglering inom anläggning.

{XXX}

Vi hjälper med mätningsteknik till arkitekter/projektörer, entreprenörer och byggherrar
inom projektets alla faser, från projektering till framtagning av relationshandlingar.

www.ramicon.se
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Detta är SVEAB
SVEAB är ett av Sveriges mest väletablerade renodlade anläggningsföretag. Vi
anlägger framtiden: vägarna som tar dig till arbete och vänner, broarna som för dig
torrskodd till andra sidan, rälsen och rören som transporterar varor och vatten –
grunden för ett fungerande samhälle. Med kunden i fokus ska SVEAB kontinuerligt
utvecklas som anläggningsentreprenör för framtidens samhälle.

Anläggning

Järnväg

SVEAB Anläggning är en av
Mälardalens ledande anläggningsentreprenörer. Vi
besitter specifik kompetens
för kompletta entreprenader
inom grundläggning, infrastruktur och VA samt miljö-,
konstbyggnad och mark
planering i egen regi.

SVEAB Järnväg utför bland
annat plattformsarbeten,
fundamenteringar för
KTL-stolpar, kanalisationsarbeten, terrasseringar
och samtliga arbeten inom
BEST-områdena.
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Materialförädling

Projektutveckling

SVEAB Materialförädling
AB bedriver verksamhet
inom materialförädling,
masshantering och schaktning, såväl internt som
extern. Verksamheten har
under 2020 arrenderat
mark vid Brottby, norr om
Stockholm, för
masshanteringen.

Verksamheten består i
att utveckla områden i
kommuner till
hyresbostäder.
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”Med kunden i
fokus ska SVEAB
kontinuerligt
utvecklas som
anläggningsentreprenör
för framtidens
samhälle”
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Affärsidén för SVEAB-koncernen, att kontinuerligt och medvetet
bredda vårt erbjudande inom anläggning, har givit oss positionen
som ett av Sveriges största privata renodlade anläggningsföretag.
Utmaningar och spännande projekt har tagit oss hit och koncernen
byggs av stolta medarbetare som utvecklas och växer både som
grupp och som individer. Vi anlägger framtiden.
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SVEABs vision involverar oss alla och förtydligar vad vi vill uppnå. Vi är helt övertygade om att vi lyckas när vi medarbetare
är stolta över det vi gör – och aldrig slutar
att utveckla och utvecklas! Därför använder vi ordet innovation med innebörden
nyskapande och förbättrande. Sambandet
mellan utveckling och erfarenhetsåterföring är så viktigt för SVEAB att vi illustrerat
det i vår logotyp och vårt varumärke.
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”SVEAB ska
vara Sveriges
mest stolta
och innovativa
anläggare”
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Utveckling
– SVEABs DNA
Varje medarbetare ska ha förutsättningar att göra skillnad, utveckla och utvecklas i takt med SVEAB på ett
säkert och hållbart sätt. På SVEABs arbetsplatser ska
alla ha samma chans till utveckling och delaktighet.
Visionen om att vara Sveriges mest stolta och innovativa anläggare driver oss framåt. SVEAB ska fortsätta att utvecklas
och vi vet att SVEAB utvecklas genom våra medarbetare.
Vi är noggranna i vår rekrytering och strävar efter att
blivande medarbetare ska lockas och drivas av vårt
utvecklingsfokus. Medarbetarna består till lika delar av
yrkesarbetare och tjänstemän och vi balanserar hela tiden
behovet av att anställa med orderingången för att kunna
erbjuda full sysselsättning året om. Under 2020 infördes
en rutin för bakgrundskontroll i samband med rekrytering.
Över hälften av SVEABs chefer har, via intern rörlighet,
kommit från andra interna befattningar. För att kontinuer
ligt utveckla ledarskapet och bygga nätverk mellan olika
grupper jobbar vi med interna ledarutvecklingsprogram.

Utveckling
Som medarbetare i SVEAB förväntas du både utveckla
dig själv och bidra till andras utveckling. Därifrån grundar sig vårt uttryck #utvecklautvecklas.
Det absolut bästa betyget för oss är när vi lyckas bygga
underifrån och ser våra egna medarbetare lära sig nya
saker, ta sig an nya uppgifter eller roller.
För att skapa förutsättningar till utveckling finns bland
annat ett antal läranderoller med tillhörande stödmaterial. För nya medarbetare finns en utarbetad introduktionsprocess innehållande personligt stödmaterial,
fadderskap och introduktionsmöten.
Läs mer om våra fyra inriktningar för utveckling på
nästa uppslag!

Vi trivs på jobbet!
Engagemanget är stort i SVEAB. Vi är ett tajt och taggat
gäng som får jobbet gjort. Vi vill att var och en av oss ska
känna det. Från anläggare till koncernchef. Finns känslan
och det gemensamma engagemanget att det vi gör skapar
något värdefullt för samhället och andra människor så blir
det så mycket roligare. Och så mycket bättre.

Vi ger och tar ansvar!
De som är på plats och står med stövlarna på marken
vet och ser vad som behöver göras. Därför förväntas de
också ta ett stort ansvar för att tillsammans med sitt
team lösa de dagliga utmaningarna. Det har alltid varit
viktigt för oss – det är genom det ansvaret vi utvecklar
och lär av varandra.

Vi är proffs på anläggning!
Man brukar säga att duktiga människor vill jobba tillsammans med andra duktiga människor. Att det är sant märks
på våra arbetsplatser. Yrkesstoltheten är stark – att göra det
vi gjorde i går ännu bättre i dag och på ett smartare sätt är
en drivkraft både för oss och för våra beställare.
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”Jag började med att följa ett
biträdandematerial till dess att
jag kände mig trygg att gå in i
rollen som projektingenjör.”
Clara-Fina Sollergård Ed, Projektingenjör

”Jag har förmånen att lära upp
nyanställda i företaget och det
är utvecklande även för mig!”
Martin Ljungberg, Mättekniker

Klicka på play
för att se Martins
och Clara-Finas
utvecklingsresa
på SVEAB:
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Fyra sätt att utvecklas
Din utveckling kan ske i fyra olika inriktningar och vilken (eller vilka) inriktning
du går vidare med styrs utifrån vilken typ av utveckling du och din chef ser för
dig. När du är redo att gå vidare med din utveckling tar du upp det med din chef.
Det finns ingen självklar väg eller bestämda tidsintervall, vägen till utveckling ser
olika ut, helt enkelt, eftersom vi alla har olika bakgrund och olika förutsättningar.
Vad som däremot är lika för alla som är anställda på SVEAB är att man äger sin
egen utveckling, det är alltså du som sitter i förarsätet. Börja med att fundera över
vilken inriktning du ser för din utveckling. Vad vill du?

Sätt dig i förarsätet och bestäm över din egen utveckling
• Utvecklas inom din roll?
• Utvecklas vidare i en annan roll?

• Hjälpa någon annan att utvecklas?
• Utvecklas som ledare?

Din partner för grundläggning
och stödkonstruktioner

Keller Grundläggning
Östra Lindomevägen 50
437 34 Lindome
info.se@keller.com

Vretenvägen 8
171 54 Solna
info-stockholm.se@keller.com

www.kellergrundlaggning.se
Vi löser dina geotekniska
utmaningar genom
projektering och
utförande av:
•
•
•
•
•

Kalkcementpelare
Jetinjektering
Spont
Stödkonstruktioner
Pålar och stag

linkedin.com/company/keller
youtube.com/c/KellerGroup

Global styrka och lokalt fokus
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”SVEAB ska nå sina mål genom att varje
medarbetare har förutsättningar att göra skillnad,
utveckla och utvecklas i takt med SVEAB”

Inget bergjobb är för litet, för stort, för svårt eller för lätt
Gnesta Bergbyggare AB har en bred kompetens inom bergsprängning och bergarbeten. Vi har utrustningen, medarbetarna och engagemanget för att utföra alla tjänster som du kan behöva hjälp med.

Transportvägen 9, 117 43 Stockholm • 08-559 314 00
info@gnestabergbyggare.se • www.gnestabergbyggare.se

16

SVEAB Anläggning
SVEAB Anläggning är ett av Sveriges mest väletablerade renodlade anläggningsföretag. Företaget består av stolta medarbetare som utvecklas och växer både som
grupp och som individer. Det som utvecklar oss är fler utmanande och svåra projekt,
det vill säga allt som är komplicerat inom anläggning oavsett entreprenadform.
Vår kompetens spänner från de små projekten till de allra mest komplexa entreprenaderna inom infrastruktur. Verksamheten är koncentrerad till Mälardalen med
fokus på ABC-län. SVEAB Anläggning erbjuder spetskompetens inom VA-, mark-,
exploatering-, grundläggning och konstbyggnadsprojekt.
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SVEAB ska vara Sveriges mest innovativa anläggningsföretag.
Hur gör ni för att nå dit?
– I SVEAB Anläggning vill vi skapa och bibehålla ett stort
inslag av entreprenörskap. Det är alltid kunden och projektet som sätts i centrum och utifrån det drivs vi av att
vara lösningsorienterade. Att tänka nyskapande, förbättrande och förnyande hjälper oss att #utvecklautvecklas.

Vad kännetecknar SVEAB Anläggning? Vilka styrkor har ni jämfört med
era konkurrenter?
– Hela vårt ledningsarbete genomsyras av vad som är bäst
för produktionen. Vi utgår från projektens och platsorganisationens behov i såväl vårt operativa som strategiska arbete.
SVEAB Anläggning har en platt organisation, snabba besluts
vägar och en stimulerande kultur som präglas av samarbete
och gemenskap. Dagligen skapas något värdefullt för samhället och andra människor, det är vi stolta över.
– Vi har kul på jobbet och fokuserar på hållbarhet även
när det gäller våra medarbetare. Vi är specialiserade och
extremt kompetenta inom anläggningsbyggnad. Vi är
proffs på anläggning och genomför såväl små enkla
projekt som stora komplexa.

Johan Nilsson, VD, SVEAB Anläggning AB
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Vad är det bästa med
att jobba på SVEAB?

”För mig är det bästa med att jobba på SVEAB att
jag får ta mycket egna initiativ och själv planera
hur jag lägger upp mitt jobb. Dessutom trivs jag
väldigt bra med mina arbetskamrater.”
Magnus Björk, Anläggare
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”Det bästa med att jobba i SVEAB är de bra kollegorna och
att det är ett väldigt familjärt företag som känns personligt.
Det finns ett bra samarbete mellan rollerna och man blir
inkluderad. Det som är kul med att arbeta som träarbetare
inom just anläggning är att det är så stor variation i arbetet!
Ena dagen snickrar jag, andra kör jag kran och tredje dagen
hjullastare.”
Robin Nyborg, Träarbetare

Trångt och omöjligt?
- där passar vår spindelgrävare!
björkforsgräv.se
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Som platschef,
vad är din
viktigaste
uppgift för att
skapa en bra
arbetsmiljö?
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”En viktig uppgift jag som platschef har är att ge rätt förutsättningar för
vår personal. Det gäller dels för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett
bra sätt, dels för att skapa förutsättningar för utveckling. För att skapa
förutsättningar är en del att planera vilka arbeten som ska utföras i nutid
och framtid i projektet. En annan del som jag tycker är viktig är att lyssna
och vara lyhörd för vad mina medarbetare säger och för deras behov, och
utifrån det arbeta fram åtgärder och lösningar. Jag lägger stor vikt vid att
ha en öppen och ärlig dialog med dem jag arbetar med.”
Jeff Tollbring, Platschef
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E4:an får en ny väg
under sig vid Arlandastad
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Vid Arlandastad i Sigtuna kommun har vi fått förtroendet av Trafikverket att skapa en passage under en av Sveriges viktigaste transportleder,
E4:an. Detta för att möta den förväntande ökningen av trafik i området då
Sigtuna kommun utvecklar ett nytt verksamhetsområde på östra sidan av
E4:an vid Arlandastad. Projektet är utmanande och komplext då trafiken
ska flyta under hela genomförandet, vilket kräver god planering, tillfälliga
breddningar och trafikanordningar på E4:an. Passagen som binder ihop
Arlandastad ska bidra till en säker och smidig trafik för både bilister,
cyklister och gångare. Projektet innefattar ny vägport, gata, gång- och
cykelbana, dagvattenledningar, brunnar och belysning.
Kund: Trafikverket
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SVEAB anlägger
Hagastaden, en
helt ny stadsdel
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År 2030 ska innerstadsdelen Hagastaden vara färdigställd med 6 000
nya bostäder på en yta som motsvarar tre gånger Gamla stans. SVEAB
har varit etablerade i området sedan 2011 med Exploateringskontoret
på Stockholm stad och Stockholm parkering som huvudsakliga beställare.
Uppdragen innefattar allt från parkeringsgarage av betong till finplanering av park- och gatumark. Ett speciellt projekt innefattade
återuppbyggnaden av Norra stations gamla klocktorn som revs under
förberedelserna för de nya bostadskvarteren.
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SVEAB Järnväg
SVEAB Järnväg är specialiserat inom anläggningsprojekt i spårnära miljö. Våra medarbetare har specialistkompetens och mångårig erfarenhet
av att arbeta säkert och effektivt i järnvägsmiljö. Vi erbjuder våra tjänster
till kunder nationellt och utför bland annat plattformsarbeten, fundamenteringar för kontaktledningsstolpar, kanalisationsarbeten,
terrasseringar och samtliga arbeten inom BEST-områdena (bana, el,
signal och tele).

En trygg och personlig IT-partner
Infrastruktur & Drift

∞

Support

∞

Digital arbetsplats

∞

Säkerhet

Våra rötter finns i den norrländska myllan sedan 1992.
Det gör oss till en av Sveriges mest erfarna IT-leverantörer.
Vi jobbar ständigt för att vara rätt sorts IT-partner för kunder
som söker kombinationen av personligt engagemang,
relevant kunskap och en operativ trygghet.

Kontakta oss idag så berättar vi hur vi kan göra din IT-vardag enklare.
www.gdm.se
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Vad tycker du är viktigt när det gäller SVEABs arbete med järnväg?
Till exempel när det gäller säkerhet för att undvika olyckor.
– Att alla som arbetar i SVEABs projekt har rätt utbildning och att alla arbeten är planerade på ett säkert
sätt. I våra järnvägsprojekt arbetar vi säkert eller inte alls.

Finns något område inom järnväg som SVEAB är extra duktiga på?
– Vi är bra på flera arbeten, bland annat kabelschakter
och kanalisation längs järnvägen. Vi brukar säga att
”specialister slår generalister” och är riktigt bra på att
samordna flera teknikslag och se till att arbetet bedrivs
effektivt och säkert, till exempel vid broreparationer
där ställningsbyggare, målningsstål och betongentre
prenörer ska arbeta säkert och effektivt tillsammans.
Det ska kännas riktigt bra att arbeta på SVEAB Järnväg.

/ Johan Ahlqvist, VD, SVEAB Järnväg

Våra produkter skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens
infrastruktur. Bland annat för järnvägar, broar, tunnlar, bergrum,
markarbeten, ledningsnät och energiproducerande anläggningar.

Lagerställe Örebro
Dialoggatan 14
703 74 Örebro

Lagerställe Arninge
Tillverkarvägen 4
187 66 Tåby

Kontakta oss gärna på 0761-75 39 18

Lagerställe Västerås
Lundby Gårdsgata
721 34 Västerås

Lagerställe Uppsala
Edsbrogatan 5
752 28 Uppsala
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Järnvägen är en farlig arbetsmiljö. Berätta lite om den speciella utbildningen som krävs och kraven
på säkerhet som måste uppfyllas, till exempel när det gäller hälsan.
– En del av det som är speciellt med att jobba på järnvägen är alla behörigheter som krävs. Det är olika behörigheter för olika uppgifter. Dessa ska
repeteras årligen för att vi alltid ska vara uppdaterade kring nya regler,
lagar och säkerhetsrutiner.
– Kopplat till detta har vi även hälsoundersökningar med jämna mellanrum
som måste vara godkända för att få behålla vissa av behörigheterna. Sedan
är det stort fokus på att alltid ha rätt utrustning med varselkläder klass 3
samt hjälm. Skulle en olycka hända på järnvägen slutar det oftast illa, så
därför går säkerheten före allt annat.

Vad är speciellt med att arbeta vid järnvägen och vad tycker du är det bästa med ditt
jobb?
– Jag gillar att mitt jobb innehåller mycket frihet under ansvar och en stor
variation i arbetet. Ingen dag är den andra lik, så jag jobbar med problemlösning i stort sett varje dag, vilket jag tycker är roligt. Det är ett väldigt
brett yrke så det finns gott om möjligheter att utvecklas/utbilda sig vidare.
– Sedan innebär arbetet vid järnvägen att vi får ett väldigt bra samarbete i arbetslaget och får se många ställen runt om i landet eftersom vi har
projekt i hela Sverige. Det gör också att man får träffa väldigt mycket folk.
Som anläggare är man utomhus mycket och får arbeta fysiskt, vilket jag
tycker mycket om. Det är roligt att visa upp vad man har producerat under
ett projekt, så jag känner en stor yrkesstolthet. Sedan är det ett yrke där
det alltid kommer att finnas jobb och där du bidrar till samhällsutvecklingen och ett bättre klimat.

/ Hampus Olsson, Anläggare

Hållbar stenläggning i Sverige

astrimant.se
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GOLVLUCKOR OCH VÄGGLUCKOR AV HÖGSTA KVALITET!
Vi tillverkar luckor, runda nedstigningsluckor, golvluckor, plana och överfalsade aluminiumluckor, väggluckor,
skyddsgaller samt säkerhetsluckor i rostfritt. Alla luckor tillverkas för hand på vår verkstad i Örebro och vi är
därför väldigt flexibla när det gäller storlekar och speciallösningar.
019-140 170
info@abat.se
www.abat.se
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Vår kärnverksamhet består främst i att, så som underleverantör till de stora bygg- och totalentreprenadsbolagen, förse olika projekt med högkvalitativa
entreprenadmaskiner och kompetenta förare.

08-560 320 49
info@drottningholms.se
www.drottningholms.se
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Hur ser en typisk dag ut för en tjänsteman vid järnvägen?
– En typisk dag på SVEAB är aldrig sig lik, den varierar väldigt mycket från att gå på olika möten hela
dagen till att vara ute och hjälpa till att lösa olika
problem som kan uppstå när man är i full fart med
att bygga.

Vad är det bästa med att jobba som tjänsteman på SVEAB?
– Det bästa med att jobba på SVEAB är kollegorna
man jobbar med, men också att SVEAB bidrar med
att utveckla personalen. Det kan handla både om att
komma vidare i sin egen roll och att utvecklas in i en
annan roll inom företaget om man så önskar.

/ Paul de Groot, Projektingenjör
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Upprustning sträckan
Herrljunga–Borås

amma

www.h

Parksoffor/Bänkar
Pollare
Cykelställ/Cykelpollare
Gatu-, torg- och väggbelysning
Smidesstaket/Räcken
Blomlådor/Urnor
Informationstavlor
Stamskydd/Slingerväxtstativ
Markgaller

rbybru

Stadsmiljö i omvandling

k.se

Vattenbegjuten kapning pågår.
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Tillsammans med Leonhard Weiss och
Trafikverket ska vi uppgradera en sträcka
på 41 kilometer mellan Herrljunga och
Borås med fjärrstyrning och spårbyte.
Det är ett stort och spännande jobb där
det händer mycket på kort tid, spårbyten
är komplexa projekt som verkligen kräver
extremt noggrann planering. Projektet
omfattar att byta signalsystem, räls och
slipers, lägga nya kabelrännor, sätta flera
hundra nya kabelbrunnar samt genomföra plattformsbyten.

Slutkund: Trafikverket

VS-installationer | Fjärrkylcentraler | Fjärrvärmecentraler | Licenssvetsarbeten

Vi arbetar med allt från omfattande rot- och nyinstallationer
till förebyggande och avhjälpande underhåll.
Välkommen till oss!

Harpsundsvägen 211, 124 59 Bandhagen 08-647 40 00 | www.temaror.se
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Gamla broar blir som nya
Tack vare järnvägens dragning genom Jämtland från Sundsvall
till Trondheim utvecklades regionen. Nu mer än 120 år senare
har vi fått förtroende av Trafikverket att tillsammans med
dem renovera tre järnvägsbroar på orterna Erikslund, Ån och
Kälarne. Arbetena har krävt specialistkompetens och noggrann planering för att utföra arbeten säkert och effektivt med
hänsyn till tågtider och högspänning. Projektet har innefattat
blästring och ommålning av stålkonstruktioner, byta brolager,
vattenbilning, lagning och injektering av betongkonstruktioner
och sätta L-stöd.

Kund: Trafikverket

Besök vår
instagram!

@raberg_schakt

Vi erbjuder helhetslösningar inom mark och anläggning.
Med personal som innehar mångårig erfarenhet är kunden i trygga händer.
Alla våra fordon är miljöfordon.

Råberg sätter dina projekt i fokus!
Råberg Schakt och Anläggning AB
Vedahöjden 13, 137 93 Tungelsta

Tel: 072-909 59 37
Mail: info@rabergsschakt.se
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Tre klimatsmarta
tjänster i ett.
Med den senaste tekniken och med hållbarhet i fokus
vill vi på Treko vara byggmarknadens mest kompletta
aktör för att sänka klimatavtrycket. Genom att samla
marknadens bästa kompetenser inom byggklimat,
byggström och övervakning av byggarbetsplatser tar
vi ert nästa projekt till nästa nivå.
Låter det inte så dumt?
Läs mer om oss och våra tjänsteområden på vår
hemsida eller ring oss på 08-410 699 22.
www.treko.se

Under 2021 bytte Resona Rentals med dotterbolagen Universal
Electric, Treko Access och Heatab namn till Treko.
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Hållbarhet
Hållbarhet och ansvarstagande är en central del i SVEAB och
hur vi bedriver vår verksamhet. Vår vardag handlar om att skapa
ett fungerande samhälle.
Att du kan ta dig till familj, vänner och arbete, att det finns vatten när du
vrider på kranen, att lampan tänds när du trycker på knappen. Vår verksamhet handlar om att skapa långsiktigt hållbara lösningar tillsammans
med våra kunder. Framtiden är en del av vår affär oavsett om det handlar
om en ny stadsdel, ett nytt transportsystem eller om att utforma en energilösning för kommande generationer.
SVEABs affärsmodell bygger på att, med kunden i fokus, kontinuerligt
utvecklas som anläggningsentreprenör för framtidens samhälle. Vårt hållbarhetsarbete bygger på att möta nuvarande och framtida krav från beställare
men också, och minst lika viktigt, att vi som koncern ska utvecklas i takt
med vår tid. Det är viktigt för oss att bidra till samhällsutvecklingen och att
ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning. Koncernens strategi bygger på utveckling av medarbetare och kundrelationer som grund för att skapa
hållbar lönsamhet – en förutsättning för hållbar tillväxt. Utveckling och
hållbarhet går hand i hand och är en förutsättning för varandra. Att verka
inom anläggningsbranschen innebär risker inom områden som miljö, korruption, personal och tredje man. SVEABs ledningssystem, ”SVELED”, garanterar validerade processer inom bland annat riskbedömningar, miljöarbete
och kvalitetsarbete och de risker som dessa omfattar. Systemet är certifierat
enligt BKMA, byggföretagens verksamhetsledningssystem.

Sprutsådd | Plantering | Grässådd

Vi är verksamma inom nyanläggning, skötsel och underhåll av grönområden
med flera här tillhörande områden. Med våra gedigna kunskaper,
spetskompetens och modern teknik är vi unika i branschen.
Kunskap och kvalitet är nyckelord för oss. Vi gör allt för att våra uppdragsgivare
ska vara nöjda med vårt arbete. Till vårt framgångsrecept för framtiden
hör satsningen på våra medarbetares kompetensutveckling.

042-789 80 | kontakt@utetjanstab.se | www.utetjanstab.se
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Hållbar
Personalstrategi

Fem nyckelområden
SVEAB har formulerat fem nyckelområden för att rama in
arbetet; hållbar personalstrategi, hållbar social utveckling,
hållbar etisk affärsmodell, hållbar ekologisk utveckling och
hållbar ekonomisk utveckling. Dessa fem områden innehåller, var och en för sig, risker för negativa konsekvenser om
de inte hanteras medvetet och ansvarsfullt. Områdena
spänner över såväl interna processer som externa relationer
och vårt avtryck på marknaden.

Hållbar
Social Utveckling

Hållbar
Etisk Affärsmodell

Hållbar
Hållbar
Ekologisk Utveckling Ekonomisk Utveckling

Kvalitetsutbildningar mot
bygg, anläggning & industri
Ge dina anställda rätt kunskap genom våra utbildningar. Vi erbjuder kravställda
kvalitetsutbildningar för alla som arbetar inom bygg, anläggning och industri.
För en bred kompetens på din arbetsplats
Säkerställ att du och din personal jobbar säkert och har den kompetens som krävs.
Vi hjälper dig och dina kollegor med rätt kunskap genom våra utbildningar när och var det
passar er bäst. Vi erbjuder även flertalet av våra utbildningar digitalt. Tveka inte att kontakta
oss vid frågor eller bokning. www.eduperformance.se

AFFÄRSKOORDINATOR
Camilla Claesson
08-29 66 00
070–444 23 32
camilla@eduperformance.se

UTBILDNINGSLEDARE
Roger Cederström
08-29 66 00
070-378 11 08
roger@eduperformance.se
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Agenda 2030
Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är ett viktigt ramverk för
hållbarhetsarbetet oavsett bransch. Vi har identifierat de globala mål som är mest relevanta utifrån SVEABs verksamhet och kopplat målformuleringar till dessa, se nedan.

FN:s globala mål
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

4 och 5
En mansdominerad bransch
med brist på utbildade ingenjörer och yrkesarbetare.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

8
Som en ledande aktör tar vi
ett stort ansvar för såväl god
affärsetik som sunda och
schyssta villkor.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

9,11 och 12
Socialt ansvarstagande vid
upphandling i SVEABs affärer.
Innovation i branschen kräver
kontinuerlig kompetensutveckling, nyfikenhet och öppenhet
mot nya metoder och arbetssätt.

EN TRYGG
& PERSONLIG
MASKINAFFÄR

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

Växelgatan 4

S

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

553 03 JÖNKÖPING

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

036-333 63 40

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

jkpg@kh-maskin.se

syd@kh-maskin.se

4

kh-maskin.se
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Övergripande mål
• Varje medarbetare ska ha förutsättningar
att göra skillnad, utveckla och utvecklas i
takt med SVEAB på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt.
• På SVEABs arbetsplatser ska alla ha samma chans till utveckling och delaktighet.
• SVEAB ska bidra till en aktiv fritid samt
skapa förutsättningar för en meningsfull
framtid för ungdomar.
• SVEAB ska öka säkerheten i samhället,
skapa nya möjligheter och bygga trygga
alternativ genom infrastrukturprojekt.
• SVEAB ska bidra till en byggbransch som
är attraktiv, sund och säker.
• SVEAB ska jobba med klimatsmarta
produkt- och materialval, minskad energianvändning, förnybar energi och återvinningsstrategier med fokus på cirkulära
flöden.
• Nolltolerans mot oegentligheter och löpande kontroll av ekonomiska flöden.

SVENSK INFRATEKNIK AB
Svensk Infrateknik levererar master, belysningsstolpar, portaler och spännstolpar

Svensk Infrateknik har ett brett program av standardprodukter för bärare för belysning, skyltning och annan teknisk utrustning.
Utöver standardprogrammet av belysningsstolpar och portaler kan kundanpassade produkter levereras

Mariebergsgatan 1, 112 19 Stockholm | Tel: 08-20 33 60 | Mail: info@svenskinfrateknik.se
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LEDANDE LEVER
AV MASKIN- OCH
TRANSPORTTJÄN
MASKINFÖRMEDLING • TRANSPORTTJÄNSTER
BEMANNING • SCHAKTFÖRMEDLING
GRUS & JORDFÖRSÄLJNING
ENTREPRENADSERVICE
M3 Schakt utför uppdrag inom bygg- och anläggningssektorn, som maskinförmedling, transportförmedling, schaktförmedling samt som underentreprenör.
Vårt geografiska arbetsområde är främst Stockholms län, men vi åtar oss även
uppdrag utanför länet i hela landet.
Med engagerade, stolta medarbetare och leverantörer utför vi högkvalitativa profesisonella tjänster.

Växel 08-684 22 000 • Transporter 076-94 11 871 • Maskiner 076-94 11 809

Läs mer på m3schakt.se

RANTÖR
H
NSTER
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Stort tack till alla
våra leverantörer!

Den självklara partnern i stora och små projekt. Vi skräddarsyr lösningar
efter dina behov, med rätt kompetens, effektiv planering samt moderna
fordon för minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.
Verksamma i Stockholm & Göteborg
haggviks@haggviks.se | 08-92 88 14
www.haggviks.se

43

Hyr marknadens bästa mätutrustning
- av specialisterna på mätteknik

Hos EXACT Rental får du tillgång till marknadens bästa mätutrustning.
Vi har support via telefon eller mail för all utrustning.

Telefon: 010-240 67 70 / machinecontrol@teamexact.com / www.teamexact.com

Grävarbeten & Schaktarbeten
Vi på Sanleg AB är din säkra partner när det gäller maskintjänster och
markentreprenad. Vi jobbar efter att alltid ha helt nöjda beställare genom
att ha god kundkontakt, rätt leveranstider och moderna maskiner som är
fullt utrustade. Vi har även alltid miljön i fokus när vi utför våra arbeten och
ser alltid till att vara så kostnadseﬀektiva som möjligt för att vi ska vara ditt
självklara val när du ska anlita en markentreprenör.

070-570 95 93 | leif@sanleg.se | www.sanleg.se

ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET INOM TÄTNING OCH RENOVERING AV
BETONGKONSTRUKTIONER SOM BALKONGER, BASSÄNGER M.M.
Företaget utför huvudsakligen arbeten inom tätning, injektering, reparation och renovering
av betongkonstruktioner. I företaget finns lång branscherfarenhet och gedigen kunskap.
Vi gör alltid ett bra jobb och är måna om att ha en nära dialog med våra kunder.
Välkommen att kontakta oss för mer information!

070 - 636 07 03 | www.epoxiab.se
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Markarbeten av alla typer

Vi arbetar mot större företag enligt planritningar
men också tillsammans med trädgårdsarkitekter för
anläggningar i exempelvis villaträdgårdar.

JLipsTransportAB

www.hanvedens.se

0707-10 21 31 • 0707-77 96 87 • johan@lipstransport.se

Asfaltsgruppen grundades 2001 och vi är i dag ca 70 medarbetare som arbetar
med all typ av asfaltering. Det kan gälla anläggning av ny väg eller befintlig väg
åt Trafikverket, att asfaltera en gårdsplan utanför en industri eller att asfaltera en
garageuppfart åt en villaägare.
Vi finns med kontor i Linköping, Norrköping, Södertälje, Eskilstuna och Motala.
Vårt arbetsområde är norra Småland, östra sidan av Vättern och upp till södra
delarna av Stockholmsområdet.

CONTAINER • SCHAKT • KRANBIL
Vi på TME Transport erbjuder kompletta lösningar för avfallshantering och materialtransporter med en modern
och miljöoptimerad fordonsflotta.

Läs mer på tmetransport.se
RIKSTÄCKANDE ROSTSKYDDSMÅLNING,
BETONGREPARATIONER OCH
BELÄGGNINGAR
CERTIFIERAD
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Ledningssystem för kvalitet,
miljö och arbetsmiljö

070-922 42 90

08-771 73 44
info@allblastring.se
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Foto (JS)
{XXX}

Foto
{XXX}

Vi tar emot skrot som vi sedan återvinner till nya produkter. Detta tycker vi är
en smart lösning för miljön och kan med hjälp av detta exempelvis tillverka
det
Stock
nya smarta locket TOM LOCK utav återvunnet skrot - det är svensk kvalité.

Foto (JS)

{XXX}

Vi har det mesta för er entreprenad som anlägger gatubetäckningar och kan även
tillverka designade gjutjärnsdetaljer upp till cirka 2 ton. Ska det anläggas nya gator,
torg eller annat likvärdigt så har vi gjutjärns-detaljerna för utsmyckningen som urnor
i olika storlekar, markgaller, planteringsringar, skyltar och även taktila plattor för dom
synskadade i 2 storlekar.

Designelement
{XXX}

Du smider nya idéer, vi gjuter dem
Parkgatan 10, 815 40 Tierp | 0293-714 00 | info@tierpsjarnbruk.se | www.tierpsjarnbruk.se
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Välj Randex
och känn dig nöjd - du också!

+46 070 321 58 73 • www.randex.se

Grus Kross Sand Jord

www.sofiamobilkranar.se
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08-544 718 00 www.dklbc.se
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När det gäller renovering av betong.

CM

MY

CY

CMY

K

Vi erbjuder leverans och montering av egenhändigt importerad sten och natursten från världens
alla hörn. Vi gör även gabionmurar, s.k. gabion / gabioner, som vi bygger runt om i Sverige. Du
kan även köpa eller hyra kranar hos oss.
Välkommen att kontakta oss för mer information på www.steelrod.se
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E-TRAFIK – FÖR SÄKERHETS SKULL
E-trafik tillhandahåller tjänster inom trafikanordningar.
Vi har lång erfarenhet av arbeten i stadsmiljö och på
motorvägar.
E-trafik är ett mindre företag med stora resurser vilket
bidrar till korta ledtider och personlig service.
Vi hyr ut trafikanordningar och skyltar i samband med
vägarbeten, allt från små skyltar till barriärer i stål och
betong.
Välkomna att kontakta oss på e-trafik.se.

Helsingborgsvägen 54, 262 72 Ängelholm • 0431–173 50
info@plantskolan.se • www.plantskolan.se

Yris åkeri hjälper ditt företag med alla lastbils- och kranbilstjänster. Vi har maskiner
för plogning och sandning samt hyr ut sandfickor till din industri eller bostadsrättsförening.
Vi är duktiga på att sopa sand, schakta, lyfta och lossa. Ring oss!

Lövhagen hjälper er med gårdsrenoveringar, grundisoleringar,
kantstenssättningar, lekplatsrenoveringar och planteringar.
Vi anlägger och sköter om parker och grönytor i bostadsområden, samt arbetar mot
biologisk mångfald. Lövhagen installerar, tvättar och servar även underjordiska sopsystem.

Ring oss för hjälp 08-51441451

När det gäller Jordförstärkning
& Sanering förorenad jord
www.soilmg.com

Vi behöver fylla på med engagerade medarbetare som vill utveckla och utvecklas tillsammans med oss. Anläggning är en spännande bransch med nya utmaningar för varje projekt. Vi gör allt
från att bygga en lekplats i Åkersberga till att göra en bagagekulvert på Arlanda. Men en sak är gemensam för alla våra projekt,
som anläggare skapar du grunden för det vi går och står på.
Vill du anlägga framtiden tillsammans med oss?
Följ oss på någon av våra kanaler och sök jobb via vår hemsida.

www

sveab.se

• 21065• www.jssverige.se
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