
Gräver hårt  
– jobbar mjukt och smidigt





En stabil  
aktör från  

ax till limpa

Grundkraft AB startades 2017 av Claes Sjöberg 
och Hannes Wolt. Claes har en lång historik av 
mark- och anläggningsentreprenader medan  
Hannes tidigare drivit entreprenadbolag inom  
rivning och sanering. 

Grundkraft är ett företag med enormt mycket erfa-
renhet och kunskap, som vi använder till att hjälpa 
våra kunder från ax till limpa. Vi är med hela vägen 
från råmark till färdig finplanering. Kompetensen 
i Grundkraft är fördelad på fyra arbetsområden; 
markexploatering, anläggning, sprängning och  
infrastruktur. Genom vårt systerbolag Indubox kan 
vi också utveckla fastighetskoncept för våra kunder.

Anlitar ni Grundkraft får ni alltså en aktör som tar 
helhetsansvaret i ett projekt. Det gör att vi har 
full kontroll på processer som ofta kan vara gan-
ska komplexa. Med oss går det smidigt, och ni 
kan tryggt låta oss föra projektet i hamn. Att välja 
Grundkraft är ett kostnadseffektivt val!



En egen  
sprängnings- 
avdelning
På Grundkraft har vi en egen sprängavdelning, med egen personal som sköter allt från planering till 
färdig sprängentreprenad. Sprängavdelningen utför sprängning, bergschakt och losshållning. För borr-
ningsuppdrag anlitar vi sedan våra väl utvalda samarbetspartners, beroende på var i Mälardalen projektet är.  
Samtliga borrningsföretag har vi en nära relation med, och de har samma syn på hög kvalitet som vi själva. 
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Specialister på  
infrastruktur
På Grundkraft är vi experter när nya bostads- eller industriområden ska exploateras. Genom vår 
samtrimmade organisation ser vi till att till exempel ledningar för VA, el och fiber kommer 
på plats. Vi gör även vägar, och när arbetet är avslutat återställer vi marken.

Grunden för att lyckas med exploateringsprojekt är att vara väl påläst. Vi 
har stor vana vid att följa handlingar, samtidigt som vi gärna kom-
mer med förslag på egna lösningar när detta behövs. 





mberg75.mb@gmail.com

Kompletta 
inom mark och  
anläggning
Grundkraft utför alla typer av markarbeten i samband med 
uppförande av fastigheter. Att få vara med och utforma 
marken i samband med våra entreprenader är väldigt 
utmanade och roligt. Det ställer höga krav på att man är 
noggrann och kan följa de handlingar som gäller för 
att få det utmärkta resultatet.

20 villaplattor eller en 5 000 kvadratmeter stor 
industriplatta? På Grundkraft fixar vi självklart 
både och. Vi utför också finplaneringen  
av ett område. 



Vibrationsmätning | Riskanalys | Sprängteknisk rådgivning | Bergprojektering
Tredjemanshantering | Syneförrättning | Byggledning

Kontakta Anton Lind 072-537 44 49



Avtalat broschyrinnehåll

 
– vårt systerbolag
På Grundkraft utför vi projekt åt stora fastighetsexploatörer och det gör vi tillsammans med vårt systerbolag Indu-
box, som är ett fastighetsutvecklingsföretag. När Grundkraft gjort mark- och anläggningsarbetet tar Indubox vid 
och erbjuder kunderna en färdig industribyggnad. 

Indubox vänder sig till småföretagare som behöver lager, tillverkningslokaler eller förvaringsytor. Indubox leder 
förändringen av företagslokaler från dyra hyreskontrakt till industri- och kontorslokaler i form av BRF-lokaler.



Avtalat broschyrinnehåll

CASE - premium maskiner med klassledande hydraulik!

DOOSAN - kvalitet, driftsäkerhet och bästa totalekonomi!

BERGMANN - riktiga 12 tons dumprar med toppkvalitet! 

STOCKHOLM 08-350820 • LINKÖPING 013-163000 • JÖNKÖPING 036-363136 • UDDEVALLA 0522-94520 • GÖTEBORG 031-176060 • STAFFANSTORP 046-250050
ÅTERFÖRSÄLJARE: PITEÅ - Traktor-City 0911-66420 • UMEÅ - Kjellsons Maskinservice 090-121000 • ÖRNSKÖLDSVIK - JBM 0703-744115  
ÖSTERSUND - Jämt-Maskin 0703-310502 • GNARP - LGL Maskin 0703-409661 • GÄVLE - Boström Maskin 026-101250 • ARBOGA - RF Maskin 0589-17200

”...kombinationen av en ledande 
hydraulik tillsammans med en stor 

Gör som Lassen Construction AB - bli Maskinpartner med Maskinia!Gör som Grundkraft AB - Bli Maskinpartner med Maskinia!



0761-42 69 22 • info@evobygg.se • www.evobygg.se



Maskinerna som Grundkraft använder hyr vi av G Maskin, ett annat bolag i vår 
koncern som äger alla maskiner. Genom att G Maskin sköter all service och 

besiktning har vi alltid våra maskiner i topptrim, och vi kan även hyra ut dem 
externt så att vi maximerar deras användning.

Genom en tydlig ansvarsfördelning mellan bolagen blir det lätt att sä-
kerställa hur maskinerna används i varje projekt, vilket ger en klar 

kostnadsbild för kunderna. Ni kan helt enkelt lita på att ni betalar 
för just så mycket som maskinerna används.

I vår maskinpark finns uteslutande Doosan-modeller, från 
6 ton upp till 30 ton. Vi arbetar hela tiden med att upp-

datera maskinparken, för att alltid kunna leva upp till 
våra kunders krav. 

En bred och modern 
maskinpark

P10'S LASTBILSVERKSTAD
I STRÄNGNÄS

Läs mer om oss på www.p10s.se
Vi erbjuder reparationer av alla slag i Sörmlandsområdet.



Vi projekterar, levererar och monterar tillsammans med Grundkraft AB 

Banvägen 9A, 973 46 Luleå • Tel: 0920-22 07 70 • www.nifab-bygg.se

Lager & Logistik
Handel
Idrott

Industri

Fokus på hållbarhet
På Grundkraft tänker vi hållbart på flera olika sätt. Till exempel lägger vi stor vikt vid att erbjuda våra medarbetare 
en god och säker arbetsmiljö. Vi är en platt organisation med anställda från många olika länder, vilket vi ser  
som något berikande. 

Vi jobbar bland annat enligt BKMA, som är byggföretagens verksamhetsledningssystem, och vi ser till att vår per-
sonal har alla de utbildningar som krävs. För oss är det därför självklart att stå bakom FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. Grundkraft är också medlem i Byggföretagen och Maskinentreprenörerna.

Vårt kvalitetsfokus hjälper oss att leverera rätt produkt i rätt tid. Vår ambition är att noll fel ska hittas vid  
slutbesiktningar, och finns det eventuella fel ska de åtgärdas så snabbt som möjligt. 



AB Karl Hedin Bygghandel
Mästarvägen 10, 645 41 Strängnäs

Tel: 0152-227 80
Öppettider: vardagar: 6.30-17

Lördagar: 9-13
www.abkarlhedin.se

 

ÄNNU BÄTTRE LOKALT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN



G Maskin AB hyr ut maskiner  
och utrustning till bygg-  

och anläggningsbranschen.

G Maskin är en flexibel och snabb  
samarbetspartner i våra kunders  

byggprojekt.

Avslutade projekt
Hagaberg, Trosa  
Beställare / Derome Bostad



Hög kvalitet till marknadens  
mest konkurrenskraftiga priser!
Vi utför: Platta på mark – Grundsystem – Stomlösningar i betong – 
Murverk – Platsgjutningar – Markbetong – Prefab-leveranser –  
Golvavjämning – Schaktning

Sjöhagsvägen 66, Sjömarken | www.betong-gruppen.se
0709626399 | stefan@betong-gruppen.se | benjamin@betong-gruppen.se | 

Stadsparken, Mariefred
Beställare / Derome Bostad



Pågående projekt
P10 Eldsund, Strängnäs  
Beställare / Strängnäs Kommun

Exploateringsprojekt med infrastruktur för nytt industriområde 

Kontaktperson: Krister Pihl / krister.pihl@strangnas.se

Utför allt inom bergsborrning, 
bergssprängning samt 
hydraulisk bergs spräckning

JOHAN 0708-42 20 60 | ANDERS 0708-47 76 35 



Tyrelia, Eskilstuna
Beställare / Tyrelia Däck

Grovschakt och terrasering för murar och kommande industrifastighet.

Kontaktperson: Fredrik Albelin / fredrik.albelin@nordrisk.se

Utför allt inom bergsborrning, 
bergssprängning samt 
hydraulisk bergs spräckning

JOHAN 0708-42 20 60 | ANDERS 0708-47 76 35 
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Grundkraft AB 
Skälbyvägen 12 
155 35 Nykvarn

Telefon 
070-897 47 46

E-post 
info@grundkraft.se

www.grundkraft.se


