UTMANINGAR SER
VI SOM EN VÄG
MOT UTVECKLING

SOREX ENTREPRENAD
– VI LEVERERAR TILL EN NÖJD KUND
Sorex Entreprenad är ett nytänkande anläggningsföretag som genomsyras av kvalitet
inom samtliga led i byggprocessen. Genom att kombinera moderna metoder med vår
gedigna yrkesskicklighet säkerställer vi att du som kund är mer än nöjd efter avslutat
projekt. Att arbetsprocessen sker effektivt, kvalitetssäkert och kostnadseffektivt är ett
stort plus. Vi gör kundens intresse till vårt och bygger alltid hållbart för framtiden.

0176-767 50

www.rodenakarna.se

TRANSPORTER
KROSS
JORD
GRUS
NATURSTEN
ÅTERVINNING

EFFEKTIVT UTFÖRT ARBETE

Vi på Sorex Entreprenad arbetar aktivt för att
säkerställa långsiktiga samarbeten med våra kunder.
Som ett innovativt och personligt anläggningsföretag
anpassar vi såväl vår kompetens som maskinpark
efter varje enskilt uppdrag. Vi värderar en tight
kommunikation med korta beslutsvägar, då det leder
till ett effektivt arbete, med en process som är unikt
anpassad efter behov och önskemål. Du som kund
blir tilldelad en kontaktperson, vilket ger dig full koll
på projektet samt tidsplanen och du kan vara med
och påverka.

MED KVALITET I ALLA LED

För att säkerställa att ett slutfört projekt möter det
som du förväntar dig, är hög kvalitet A och O inom
samtliga led. Genom att aktivt arbeta med kvalitet
och miljö säkerställer vi att Sorex Entreprenad
uppfyller de krav som du som beställare har. Med
projektuppföljning, både internt och externt, faller
ingenting mellan stolarna. Vi arbetar för att minimera
all påverkan på miljön genom ständiga förbättringar
och effektiviseringar i vår arbetsprocess. Vår
miljöpolicy och våra arbetsmetoder följer inriktning
och direktiv i ISO 14001.

VÅRA LEDORD:
HÖG KOMPETENS OCH KVALITET

Vi strävar efter att förbli en konkurrenskraftig aktör
på marknaden med hjälp av ledorden hög kompetens
och kvalitet. Vi ser förväntansfullt på framtiden
och expanderar företaget successivt. Tillväxten hos
Sorex Entreprenad sker organiskt. Vi är selektiva
vid anställning och handplockar våra förmågor för
att matcha vår organisation och marknaden. Vi tror
på kvalitet snarare än kvantitet. Hög kompetens,
kunskap och erfarenhet är det Sorex Entreprenad
bygger på.
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VI ERBJUDER OMFATTANDE TJÄNSTER
Sorex affärsidé är att genom säker kalkylering erbjuda markentreprenader och att driva tilldelade projekt från start
till färdig slutprodukt, både inom LOU och mot privata aktörer. Våra tjänster passar såväl dig som önskar mindre
projekt som större och även mer omfattande infrastruktur. För att kunna matcha varje enskild kunds specifika
förfrågan hyr vi vår maskinpark. Detta gör att vi har tillgång till en uppdaterad och modern park, med den maskin
som är mest lämplig på varje projekt. Genom att anpassa maskinerna effektiviserar vi arbetet.

TILLSAMMANS MOT SAMMA MÅL

Beroende på vilken kunskap och erfarenhet du har ses projekt på olika sätt. Därför menar vi att ett perfekt utfört
arbete uppstår genom att konsulter och vi som utför projektet sitter ner tillsammans och diskuterar metodval och
genomförande. Vår kompetens kommer till sin absoluta rätt ju tidigare i skedet vi inkluderas. Tillsammans kan vi
komma fram till lösningar som är både kostnadseffektiva och kvalitetssäkra.

SKICKLIGA MEDARBETARE
OCH UNDERENTREPRENÖRER
Vi utför projekten med projektledning från Sorex Entreprenad samt våra
skickliga yrkesarbetare. Våra medarbetare har den erfarenhet och kunskap som
krävs för att de krav vi ställer på hög kvalitet ska uppnås. Utöver dessa använder
vi oss av kompetenta och kvalificerade underentreprenörer. Vi kan tillgodoräkna
oss ett brett kontaktnät som sträcker sig längs hela Sverige, från söder till norr.
Tillsammans bygger vi effektivt ett hållbart och kvalitetssäkert projekt.

REFERENSENSOMRÅDEN
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Vägar, VA-anläggningar och pumpstationer
Massförflyttningar och hantering av deponimassor
Styrd borrning och hammarborrning
Järnvägsbyggnationer och industriområden/terminaler
Sprängnings-, krossnings- och rivningsarbeten
Asfalteringsarbeten
Grundläggningsarbeten
Pålning och spontning
Platt- och stenläggningar samt parkområden

Bergsäkra
Entreprenader
Sprängning
Spräckning
Sågning
Betongsprutning

QR-kod
{XXX}

SIKA INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 2

Projektet var av karaktären utförandeentreprenad och
avsåg bland annat röjning av skog och en massförflyttning
av cirka 34 000 m2 berg och omkring 52 000 m2 jordschakt.
Vi utförde allt från byggnation av VA-ledningar, vägar och
belysningsarbeten till asfaltering och målning.
Sika Industriområde var ett omfattande projekt med en
kontraktssumma på 17 miljoner kronor. Beställaren gjorde
tilläggsbeställningar under arbetets gång, vilket ökade
projektets storlek till 29 miljoner kronor. Trots detta höll vi
deadline och utförde arbetet på sju månader.

Tel: 017-61 69 85. 018-14 88 00. www.swooshsverige.se

070-533 85 23 • www.allservice.se

PARKERING VID ARENAN

Arbetet bestod av anläggning av en parkeringsyta
på 6 000 m2, varav 500 m2 anlades med asfalt. Vi
anlade utöver det bland annat 120 meter stödmur,
dagvattenhantering, elkanalisation, kantstöd,
smidesarbeten och stängsel.
Projektet blev klart fyra veckor före utsatt tid. Detta
trots att vi fick tilläggsbeställningar under arbetets
gång, med bland annat markvärme i loss och
lastningsområdet. Vi arbetade på ett effektivt och
strukturerat sätt för att garantera att tidsplanen
följdes och för att nå önskat resulata.

JAGBACKEN – ETAPP TVÅ

Projektet var omfattande och avsåg allt från
röjning av skog, stubbrytning, sanering av
jordmassor, spontning till arbete kring vägar
och VA, pumpstationer, belysningsarbeten
samt asfaltering.
Vid detta projekt jobbade vi mycket med
att återanvända befintliga massor, då det
är både kostnadseffektivt och miljövänligt.
Trots att arbetet inte kunde starta förrän 6
månader efter utsatt startdatum kunde Sorex
Entreprenad hålla projektets slutdatum.
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Mobil Ingemar 070-695 67 92 • Fax 0155-590 42
E-mail rune.nystrom.ab@telia.com
www.runenystrom.se

ELP NORRA
ELP Norra var ett projekt där vi anlade vägar samt gång- och cykelvägar, i samband med
detta lades också VA ledningar med en längd på 2km. Det här innebar att vi bland annat
masshanterade cirka 28 000 m3, asfalterade 26 000 m2 och la bentonitmatta i vägdiken
på ett 17 000 m2 stort område. Vi gjorde också urgrävningar, losshållning av berg och la
VA-ledningar. Dessutom utförde vi läggning av högspänningsledningar för framtida
exploatering samt kanalisering för installation av belysningsstolpar.

Sorex Entreprenads största utmaning i ELP Norra var att på ett effektivt sätt
utföra massförflyttningarna och transporterna under rådande väderlek. Vi
utnyttjade tjälen vid utförande utlastning och vegetationsantagning samt
den varmare övergångsperioden när vi påbörjade terrasseringen. En andra
utmaning vi ställdes inför var ytvattnet och grundvattennivån. Vi lyckades
avleda allt ytvatten från vägkroppen genom att i ett tidigt skede gräva lokala
diken och på så vis hålla vattnet borta från terrassen. Den tredje utmaningen
vi ställdes inför var logistiken och koordineringen kring leveranserna. Vi ser
det alltid som en stor fördel att inte behöva mellanlagra inköpt material
och förflytta grävmaskinerna längre sträckor än 50 meter från aktuellt
förvaringsplats.
Utmaningar ser vi som en väg mot utveckling. Arbetet utfördes därför på ett
strukturerat och planerat sätt som gjorde att svårigheterna vi ställdes inför
snabbt kunde avvärjas. Ett väl utfört projekt med perfekt timing och utan
tidsfördröjning – som vanligt när Sorex Entreprenad håller i rodret. Något vi
är extra stolta över är att vi inte behövde länshålla vattnet i samband med
massbalanseringen, och endast någon enstaka gång i samband med VAarbetena, trots att Kjulaåsen passerar genom arbetsområdet.

EKERÖ/FREDRIKSTRANDSVÄGEN

På uppdrag av Roslagsvatten byggde vi en drygt 500 meter lång lokalgata som
innefattade allt från losshållning av berg, jordschakt, lättfyllning i form av
skumglas, VA- och elarbeten till optokanalisering, spontning, byggnation av
dagvattendamm och asfaltering.
Den största utmaningen vi på Sorex Entreprenad ställdes inför vid denna
byggnation var samordningen med ledningsägarna och områdets boende. Vi
lyckades på ett effektivt sätt stänga av en cirka 200 meter lång befintlig väg och
på så vis kunde vi utföra VA-arbeten och bergsprängning i gatan, samtidigt som
boenden fick tillträde till sina fastigheter på baksidan. Omkopplingarna och
anslutningarna till befintliga huvudvattenledningar var en utmaning, men med
god planering och framförhållning i kombination med skicklig personal gick allt
smärtfritt och effektivt.

BERGSHAMRA VA

Vid projektet Bergshamra VA utförde vi nyanläggning
av VA-ledningar, losshållning av berg, asfaltering,
hammarborrningar under Trafikverkets väg 1017.
Dessutom hanterade vi deponi schaktmassor, la asfalt och
optoslangar på cirka 1,5 kilometer i befintlig gång- och
cykelväg.
Bergshamra VA var planerat till att vara ett mindre projekt
som på ett tidseffektivt sätt skulle nå förväntat resultat.
Relativt snabbt stötte vi på mycket dåliga markförhållanden
och höga grundvattennivåer. Detta gjorde att vi var
tvungna att utföra spontning intill väg 1017 där det
hammarborrades, för att säkerställa god arbetsmiljö och att
vägen inte rasade ner i schakten. Omständigheterna gjorde
att projektet ökade i omfattning och blev till ett uppdrag där
vår höga kompetens och erfarenhet blev väl utnyttjat.
Halvvägs in i projektet blev markförhållandena så dåliga
att vi blev tvungna att gå över till schaktslädar, både för
att undvika rasrisk som kunde skada våra medarbetare
och även väg 1017. Ledningen kunde inte under dessa
omständigheter fortsätta att läggas på traditionellt vis.
Undersökningar gjordes huruvida ledningsläggning
skulle fortskrida, vilket ledde till urschaktning, förstärkt
ledningsbädd, geonät samt rustbädd.
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