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KUNSKAP ÄR
VÅR STYRKA
Hercules Grundläggning är Nordens ledande företag inom grundläggning
och stödkonstruktioner. Vi tillverkar även betongpålar och servar svenska
byggarbetsplatser med armering.
Som en del av NCC har vi kompetensen, resurserna och organisationen
att projektera och utföra allt inom grundläggning, markförstärkning och
stödkonstruktioner oavsett teknisk svårighetsgrad och produktionsmässig
komplexitet. Tekniska utmaningar och problemlösande är en del av
vardagen och vi har ambitionen att göra skillnad i alla uppdrag.
Kunskap är vår styrka – och vi delar gärna med oss. Störst nytta kan
vi göra när vi får vara med i tidiga skeden där grunden till projektens
framgång läggs.
Våra geokonstruktörer har en unik teoretisk och praktisk kompetens.
De är experter på att ta fram optimala och kostnadseffektiva lösningar för
varje enskilt projekt
Våra engagerade medarbetare i produktionen ser till att lösningen blir
verklighet med hjälp av en modern maskinpark samt effektiva stödsystem
och rutiner.
Tillsammans är vi experter på att planera, driva, genomföra och följa upp
projekten. Uppföljningen tillsammans med uppdragsgivaren ser vi som
utomordentligt viktig för bägge partner. Vi lär av varje projekt – förfinar
lösningar och rutiner och utvecklar ständigt våra produktionsmetoder. Allt
i syfte att bli en ännu bättre partner till våra kunder.
Vi ser fram mot samarbete i många projekt framöver.
Välkommen till Hercules!
Håkan Hakeröd, chef Hercules Sverige

VÅRT ERBJUDANDE

Hercules är en stor, kunnig aktör med lång erfarenhet
och omfattande resurser i form av medarbetare,
maskiner samt goda kontakter i branschen. Därför
kan vi erbjuda dig alla typer av grundläggning
och även armering från egen armeringsfabrik. En
kompetens som gör oss unika är vår teknikavdelning
som bistår i designfrågor och optimerar ditt projekt.
Håkan Hakeröd
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VÅRT
ERBJUDANDE

GRUNDLÄGGNING
I VÄRLDSKLASS
När tätorter och storstäder växer och förtätas och samhällets infrastruktur byggs
ut, ökar efterfrågan på grundläggningstjänster i allmänhet och kvalificerade
grundläggningstjänster i synnerhet.
Den nya mark som tas i anspråk kräver ofta
omfattande utredningar och åtgärder för att kunna
bebyggas. Många projekt genomförs ofta i och
nära bebyggelse, vilket kräver hög kompetens hos
entreprenören.

Vi har ett starkt fokus på projekt- och platsledning
med effektiva processer, som bl.a. innefattar
digitaliserad grundläggning och administrativa
stödprocesser.
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ÖKA BÄRKRAFTEN
MED PÅLNING
Pålning är ett klassiskt tillvägagångssätt för att utföra
grundläggning av till exempel känsliga byggnader,
vid svåra jordförhållanden eller tunga laster. Hercules
klarar pålning i de mest krävande miljöer genom att
använda oss av en bred flora av pålningsmetoder.
Varje metod har sina fördelar, men gemensamt för
dem alla är att pålarna effektivt tar sig igenom lösa
jordlager för att ge en stadig grund. Om materialet är
trä, stål eller betong beror på vad som är lämpligast
för varje projekt. Valet styrs av markförutsättningarna
och om det rör sig om hus, vägar, järnvägar, broar
eller andra anläggningar.

Produktion av pålar i våra två moderna fabriker i
Västerås och Ucklum garanterar gedigen kvalitet i
alla led. Vår egen tillverkning gör det också möjligt
att anpassa armering efter vilken exponeringsklass
projektet har. Fabrikerna förser projekt över hela
Sverige med CE-märkta betongpålar och vi levererar
även till Norge och Danmark.
Om pålarna ingår i ett trafikverksprojekt sköter vi
dimensioneringen av pålelementet och ser till att
det blir godkänt hos Trafikverket. Produktionen i
fabrikerna är certifierad av Nordcert enligt BBC:s
certifieringsregler och följer godkännanden från
Trafikverket. Pålarna tillverkas enligt SS-EN 12794.

REFERENSPROJEKT

MASTHUGGSKAJEN, GÖTEBORG
Vi grundlägger för två spektakulära kontorshus, Våghuset och Brick Studios. Marken består av lera ner till minst 100 meters
djup. Grundläggningen utförs med kohesionspålar i stål och betong med en största längd om 78 meter. För att undvika
massundanträngning och skador på omgivande bebyggelse och infrastruktur användes i huvudsak slagna stålrörspålar (Ø
220, 273, 323 o 406 mm) . Eftersom lerjorden ger klent motstånd har Hercules valt en annorlunda lösning för att skarva
stålrörspålarna. Pålarna är gängade och skruvas ihop med spinner på arbetsplatsen, en metod som fungerat mycket bra ur
produktionssynpunkt.

CENTRALA RENINGSVERKET, KRISTIANSTAD
När Centrala reningsverket i Kristianstad moderniseras och byggs ut
krävs en omfattande grundläggning. Marken är gammal sjöbotten
och består av lös lera till ett djup av 25 – 35 meter. Grundläggningnen
utförs med cirka 1450 betongpålar med en meddellängd av 45 meter.
Den nya reningsanläggningen byggs alldeles intill befintliga bassänger,
som är i drift under byggtiden. Det betyder att pålningen skett med
stor varsamhet och ett kontrollprogram som kontinuerligt mäter
massundanträngning och påverkan på omgivningen.
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NYA KALIXBRON, KALIX
Hercules har utfört grundläggningen av brons
landfästen med cirka 300 betongpålar (SP 3 45a) med
anläggningscement och indragen armering på grund
av aggessiva jordförhållanden. Hercules har utfört två
spontväggar mot E4:an på västra respektive östra sidan
av älven som mäter 53 respektive 70 krönmeter. Svåra
markförhållanden med mycket block och hård morän
har komplicerat arbetet och framtvingat nya lösningar
under projektets gång. Sponten har utförts med Larssen
603 som säkrats med hammarband (UNP 300) och
bakåtförankrats med borrade stag (MAI 76 N). Bitvis
är sponten förstärkt med stålrörspålar (RD 220/12,5)
som borrats in i moränlagret. I uppdraget ingick
även att etablera tekniskt avancerade spontlådor för
grundläggningen av fem brostöd ute i älven. Spontningen
skedde från utlagd pontonbro efter föregången muddring.

KINEUM, GÖTEBORG
27 våningar högt hus i stadsdelen Gårda i
Göteborg med kontor och hotell. Hercules
uppdrag har omfattat pålning och spontning.
Närheten till befintlig bebyggelse har
ställt speciella krav vid pålningsarbetet
som planerats och övervakats minutiöst.
Avståndet ned till fast berg varierar mellan
ca 46 och 52 meter. Grundläggningen är
utförd med 179 slagna och 51 borrade
stålrörspålar (Ø 406 mm) samt 33
betongpålar. Borrade stålpålar användes för
att minska jordundanträngningen.

STÖDKONSTRUKTIONER
I KÄNSLIGA MILJÖER

Urbaniseringen gör att grundläggning ofta äger rum i tätbebyggda områden,
som är extra känsliga mot rörelser och vibrationer. För att kunna schakta
djupt utan att riskera att omkringliggande byggnadsverk skadas eller rasar ner
i schakten, används stödkonstruktioner.
Vi erbjuder spontkajer samt tillfälliga och
permanenta stödkonstruktioner som till
exempel möjliggör schaktning med minimala
markrörelser inom ett avgränsat område.
Kärnmetoderna är profilerad spont och
borrad rörspont. Schakterna utförs oftast för
undermarksbyggande som till exempel källare,
pumpstationer och tunnlar.

Hercules har rätt kompetens även när det ställs
särskilt höga krav på omgivningspåverkan,
vattentäthet eller om schaktet är mycket djupt.
Vi utför även permanenta sponter, där vi särskilt
tänker på att jordlasterna varar över längre tid
och vikten av att förebygga rostproblematik.
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VÄSTLÄNKEN ETAPP E02, CENTRALEN GÖTEBORG
Västlänken på Centralen i Göteborg, är ett stort
spontningsprojekt. Spontväggarna för tunneltråget består
av 22 meter långa och 1,4 meter breda plank, som tryckts
ner i leran med en Silent Piler för att klara de hårt satta
bullerkraven. Spontväggarna har säkrats med cirka 5 400
meter hammarband och 7 100 meter stämp.

JETINJEKTERING VID SVÅRA
GRUNDFÖRHÅLLANDEN
Ibland är jordens lastbärande förmåga bristfällig av
olika anledningar. Det kan till exempel handla om
lös lera eller friktionsjord. Då går vi in och förbättrar
förutsättningarna med hjälp av jordförstärkning.
Jordförstärkning används också ofta vid tätning.
Jetinjektering använder vi oss av främst vid tätning
för att förstärka vid svåra grundförhållanden.

JETINJEKTERING – METOD FÖR BLAND ANNAT
TÄTNING OCH GRUNDFÖRSTÄRKNING
Jetinjektering är en effektiv och väl beprövad metod
för att täta jorden mellan berg och underkantspont.
Metoden fungerar dessutom utmärkt vid
grundförstärkning av hus.
Förutom jordförstärkningsmetod kan jetinjektering
användas som alternativ till spont och för att skapa
tätskärm vid dammar eller deponier.

ARBETSGÅNG
Vi inleder processen med att en borrstång med
injekteringsmonitor borras ned i marken. Cement
injekteras sedan under högt tryck ut genom

munstycken strax ovanför borrkronan, samtidigt
som röret dras upp igen under rotation. Genom det
höga trycket sprutas bruket in i omgivande jord.
Finare partiklar i marken eroderas bort och ersätts
med cement. Resultatet blir som en gjuten
betongpåle med en diameter på upp till två meter,
där den befintliga jorden fungerar som ballast.
Material som har trängts undan trycks upp längs
borröret till markytan.
När vi utför jetinjektering behövs borrigg,
cementblandningsutrustning och kompressor.
Vid själva injekteringen använder vi oss
av högtryckspumpar. Ofta behövs en
sedimenteringsbassäng för vätskan som trycks
upp längs borröret. Vätskan kräver också särskild
hantering.
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NORVIKS HAMN, NYNÄSHAMN
I Norvik, strax norr om Nynäshamn, har Hercules utfört grundläggning av Stockholms nya storhamn, som upptar en yta om
ca 440 000 kvm. Det var ett stort och resurskrävande uppdrag, som ställde krav på prekvalificering. Marken består till stor
del av gamla sprängstensmassor som vilar på tjockt lager av bottenlera samt inneslutna områden av ren lera.

S-Wall® Borrad pålspontvägg för
svåra markförhållanden
S-Wall® används främst vid svåra
markförhållanden med blockrik mark
eller andra hinder där slagen spont
inte är möjlig. Den är även effektiv
i projekt som är känsliga
för omgivningspåverkan.
Läs mer på scandiasteel.se

SÄKERHETEN
GÅR ALLTID FÖRST
Grundläggning är en riskfylld verksamhet. Våra
medarbetare hanterar stora maskiner och tunga material.
För att undvika olyckor och incidenter använder vi en
beteendebaserad säkerhetsmodell som engagerar alla
medarbetare och uppmuntrar till säkra beteenden.
Våra chefer är förebilder som aktivt arbetar för en
säker arbetsmiljö genom ”Managers Safety Walks” och
uppmuntrar ett systematiskt arbete med riskbedömningar,
arbetsberedningar och rapportering av observationer,
tillbud och olycksfall. Konkreta åtgärder är att vi deltar
i utvecklingen av nya skyddshjälmar, en renluftshjälm
vid svetsning samt säker lossning av pålar i bunt för att
förhindra klämskador.
Dagarna i våra projekt börjar alltid med ”Daily Safety
Briefing” för att lägga grunden till en säker arbetsdag. Vi
visar att vi bryr oss om varandra genom att våga säga
ifrån och ta ”Time Out” om ett moment känns osäkert.
Den psykosociala arbetsmiljön är lika viktig som den
fysiska. I Hercules är vi inkluderande och välkomnar
olikheter, mångfald gör oss starkare.
Löpande information, samråd och medverkan mellan
ledare, medarbetare och arbetstagarrepresentanter
skapar engagemang, vilket är en förutsättning för att nå
uppsatta mål.
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HERCULES
ARMERING
EFFEKTIVISERAR
BYGGET
Hercules Armering har sin bas i Norrköping. Där driver vi en av
Europas modernaste armeringsfabriker. I stora maskiner med hög
kapacitet tillverkar vi klippt och bockad armering efter kundens
specifikation och korgar som kan lyftas direkt i gjutformen. Vi
tillhandahåller även armeringsprodukter som nät och raktstål. Allt
till mycket konkurrenskraftiga priser.
Genom att låta Hercules Armering koordinera volymerna och
förädla armeringen på fabriken, kan ditt projekt spara både
tid och pengar. Beställningar levereras inom tio dagar med en
fordonsflotta som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och 6.
Chaufförerna är svensk- eller engelskspråkiga och har utbildning i
Säkra lyft.
I vår ambition att ständigt bli bättre eftersträvar vi en nära dialog
med våra kunder. För att kunna ge bästa möjliga service har alla
projekt en egen kontaktperson hos oss under hela byggtiden.
Välkommen till Hercules Armering. Kontaktuppgifter till våra
experter hittar du här https://hercules.se/armering

HELSINGBORGS VATTENTORN
Det 40 meter höga vattentornet har
ritats av Gert Wingårdh och har blivit
ett nytt landmärke i Helsingborg, Det
består av en ring av betong med
90 meters diameter som vilar på 24
betongpelare. Ca 1800 ton armering
har levererats till projektet från
Hercules fabrik i Norköping.

VÅRA STYRKOR
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Det ska kännas tryggt att anlita Hercules. Som
kund till oss ska du kunna sova gott om natten
och lita på att vi alltid ser till projektets bästa
och har kompetensen och resurserna att tackla
alla utmaningar som dyker upp före och under
projektets genomförande.

VÅRA
STYRKOR

ENGAGERADE
MEDARBETARE
Attraktiv arbetsgivare är en punkt i vår
verksamhetspolicy, där fokus främst ligger på fysisk och
psykosocial arbetsmiljö. Våra medarbetares kompetens
och engagemang är grunden till framgång och en
verksamhet i världsklass.
Herculesandan innebär att vi är inkluderande och
välkomnar olikheter, därför att mångfald är berikande
och gör oss starkare.
Som del av NCC kan vi erbjuda goda
utvecklingsmöjligheter för tjänstemän och yrkesarbetare.
Eftersom chefer har krav på sig att vara ledare, satsar vi
mycket på ledarskap genom kompetensutveckling och
platschefsprogram.
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KVINNLIG PIONJÄR
I PÅLKRANSHYTTEN
Under sommaren 2020 blev Michaela Persson
Hercules Sveriges första kvinnliga maskinförare.
– Jag vet inte vad det är som triggar mig med stora
maskiner, men sedan jag började på Hercules har
jag velat köra pålkran, säger hon.
Michaela är utbildad svetsare och fick anställning
som smed i Hercules Sverige region Nord i
september 2016. Men den stora drömmen var att
en dag få sätta sig i förarhytten till en pålkran. När
hon tog mod till sig och yppade sin önskan för
platschefen, tog det inte lång tid innan drömmen
gick i uppfyllelse.
Ett jobb i Trondheim i Norge innebar ett elddop,
eftersom kollegan kände sig krasslig och tvingades
stanna kvar hemma i Sverige på grund av Coronarestriktionerna.

– Då fick jag köra pålkranen på egen hand under en
hel vecka assisterad av Svein Hogdal från Hercules i
Norge. Det gick bra det också, skrattar Michaela.
Hon har föresatt sig att jobba så säkert hon kan.
– Det handlar ju inte bara om min säkerhet utan
också om mina arbetskamraters säkerhet. Jag kör
försiktigt och tar inga onödiga risker. På den punkten
kommer jag inte att kompromissa en sekund, säger
Michaela.
Du är kvinnlig medarbetare i en mycket
mansdominerad verksamhet. Hur upplever du det?
– Jag har inga problem med det, men det skulle
inte skada om vi blev fler tjejer. Det är positivt för
arbetsmiljön med blandade arbetsplatser.

EFFEKTIV
MATERIALFÖRSÖRJNING
En viktig förutsättning för ett lyckat projekt som blir
klart i tid är effektiv materialförsörjning. För att skapa
utrymme för flexibilitet och säkerställa gedigen
kvalitet i alla led, producerar vi betongpålar i egen
regi i två moderna fabriker. Genom egen produktion
kan vi trygga materialförsörjningen till projekten och
snabbt ställa om i händelse av att förutsättningarna i
projektet ändras.
Produktionen av betongpålar är certifierad av
Nordcert enligt BBC:s certifieringsregler och följer
godkännanden från Trafikverket. Pålarna tillverkas
enligt SS-EN 12794.

Miljödeklarationer (EPD) redovisar produktens miljöoch klimatpåverkan över hela dess livscykel och är
verifierade av tredje part.
Vi har också en omfattande hantering av spont
och annat stålmaterial som behövs under
produktionsfasen.
En viktig roll i materialförsörjningen spelas av
Hercules centrala inköpsavdelning, som har väl
uppbyggda internationella kanaler och ramavtal med
leverantörer.
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Hercules tillverkar betongpålar vid fabriker i Ucklum och Västerås.

INNOVATION
& DESIGN

Betongpåleboken

Anvisningar för projekterin

Vi erbjuder unik specialistkompetens inom såväl geoteknik som geokonstruktion
via enheten Innovation & Design. Våra geokonstruktörer är erfarna och engagerade
problemlösare, som bland annat kan hjälpa till med handlingar till Trafikverket.
Deras förslag på lösningar sparar inte bara tid och pengar i våra kunders projekt
utan gör dessutom arbetsplatsen säkrare.

g, design och kontroll

Ytterligare en viktig uppgift för Innovation & Design är att bidra med kunskap och
innovationer inom olika branschorganisationer.
Vi delar gärna med oss av vårt kunnande till andra branschaktörer. Det sker bland
annat genom anordnande av seminarier samt genom vår Betongpålebok, som
syftar till att öka kunskapen om betongpålar och att ge stöd och vägledning vid
projektering och design.

Betongpåleboken
kan laddas ner
kostnadsfritt från
Hercules hemsida.
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Levererar materiel för både grundläggning & brunnsborrning till rätt priser

Christoffer Nordin
0046 763 07 40 70
christoffer@terebro.se

Johan Gustavsson
0046 708 36 30 92
johan@terebro.se

älja”

arbetar som en
lda och utvalda
ed erfarenhet
skin eller

och har hjälpt
a projekt när
emen.

"Om Hercules själv får välja"
Vi är en unik aktör på marknaden då vi arbetar
som en pool och med hjälp av våra egna anställda
och utvalda samarbetspartners har vi en väldigt
bred erfarenhet som många efterfrågar. Storlek på
maskin eller geografisk plats spelar ingen roll.
Vi utför det mesta inom grundläggning och har
hjälpt många av våra kunder inför/under stora
projekt när man inte funnit någon lösning på
problemen.

031-68 10 20
info@borrpoolen.se
borrpoolen.se

MODERN MASKINPARK
Vår maskinpark, som förmodligen är Nordens mest omfattande, innehåller all
utrustning som kan tänkas behövas och lite till. Här finner du pålkranar i gedigen
kvalitet från ledande varumärken, med normal eller lång räckvidd.
En stålpålemaskin är betydligt mindre än en
pålkran, eftersom stålrör inte är lika krävande som
betongpålar att slå ned i marken. Hercules har ett
flertal olika stålpålemaskiner till förfogande.

Att installera pålar genom borrning i stället för
slagning är en skonsam metod som passar bra
i känsliga omgivningar. Vi har borrmaskiner för
stålrörspålar i alla dimensioner.

Gemensamt för våra spontmaskiner är att de är
trotjänare i gedigen kvalitet från ledande tillverkare.
Vi har större spontmaskiner, som vibrerar ned
spontplankor på upp till 17 eller 20 meter från
toppen. Våra mindre spontmaskiner kan installera
spontplankan från sidan.

När det gäller mindre dimensioner och kortare
längder, är topphammare ett bra alternativ. Vid
förankring av spontväggar plockar vi fram någon av
våra ankarstagmaskiner.

Connector Stomsystem AB är ett företag med lång erfarenhet av konstruktion,
material och byggmetoder. Vi ligger alltid i teknikens framkant, för att ge våra
kunder den högsta servicen. Vi jobbar ständigt med att kunna leverera smarta
och kostnadseffektiva lösningar till byggbranschen.
Idag är vi en totalpartner som erbjuder allt från projektering, leveranser av
samverkansbalk och stål till montage av hela stommen av stål och betong.
Som kund behöver du endast ha kontakt med oss från skiss och idé till färdig
stomme.
Vårt helhetstänk gör att vi säkerställer kvaliteten i alla led, samtidigt som vi
kan hålla nere leveranstider. Vi är en sammansvetsad organisation, byggd på
yrkesstolthet och engagemang.
Att arbeta med oss ger dig korta beslutsvägar och stor flexibilitet. Vi sätter alltid
dig som kund i centrum! Vi är certifierade enl. SS-EN-1090-2 och SS-EN 3834-2.
Läs mer på www.connector.nu
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I vår maskinpark ingår även maskiner och kringutrustning
för jetinjektering, som exempelvis cementsilo,
blandarstation och högrtryckspump.
Lika viktigt som själva maskinerna är förstås att allt fungerar
ute på arbetsplatsen, och vår engagerade maskinavdelning
servar maskinerna på plats.

JOHAN L
Klar?

Tungdragarna är transportföretaget som tagit
maskin- och specialtransporter till en annan
nivå, mycket tar vare en flexibel och modern
fordonsflotta, kunskap och lång erfarenhet
samt engagemang för att lösa kundens önskemål till det bästa.

Vår målsättning är att vi ska vara det attraktivaste transportföretaget på marknaden. Efter
flera år i branschen har vi gedigen erfarenhet
av trailertransporter i Sverige och Norden – där
vi utmärker oss för att klara de mest komplicerade transporterna.

Vårt arbetssätt ska alltid vara enkelt och praktiskt så att våra transportlösningar och utförda
uppdrag alltid ska upplevas positivt av våra
kunder.

Våra kunder vet att vi levererar med kvalitet,
ansvar och kompetens, med en nära kommunikation till chaufförer och myndigheter. Ingen
transport är omöjlig för Tungdragarna.
46 (0)60-17 58 00
transport@tungdragarna.se
www.tungdragarna.se

HERCULES FINNS
DÄR DU FINNS

Vi vill finnas nära våra kunder, så därför har Hercules
kontor på många orter. Hercules har även verksamhet i
Danmark och Norge. Och våra experter är aldrig längre
än ett telefonsamtal bort …
För kontaktuppgifter, se
www.hercules.se

NOW

ISCH

EBEC

31

K

ISCH

EBEC

K

en

Nu dire

från le
kt

ran
ve tör

Ett system – många
användningsområden

MING
CO

RECTLY
DI

TITAN mikropålar från ISCHEBECK SWEDEN

• Grundförstärkning/Pålning
• Bakåtförankring av spont
• Jordspikning

• • Grundförstärkning/Pålning
Tunnelförstärkning
• ISCHEBECK
Bakåtförankring
SWEDEN AB av spont
Johnny Hansson

• mobile:
Jordspikning
+46 700 379 411

email: johnny.hansson@ischebeck.se

• www.ischebeck.se
Tunnelförsäkring

ISCHEBECK SWEDEN AB
Johnny Hansson
mobile: +46 700379411
email: johnny.hansson@ischebeck.se
www.ischebeck.se

®

FÖR BRA MILJÖ
– PÅ JOBBET
OCH I SAMHÄLLET
Hercules har genom åren certifierats enligt ISO 9001, 14001
respektive 45001, vilket innebär systematiskt kvalitets-,
miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi var också först i Norden med
miljövarudeklarationen EPD för våra betongpålar. Våra certifieringar
garanterar ett aktivt arbete med miljö och hållbarhet genom hela
processen. Under 2020 diplomerades Hercules båda pålfabriker till
Hållbara arbetsplatser. Det innebär att vi kan lova detta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi tryggar en säker och hälsosam arbetsmiljö
Vi begränsar utsläpp till mark, vatten och luft
Vi främjar rättvisa arbetsförhållanden
Vi följer spelregler för en rättvis verksamhet
Vi interagerar med lokala intressenter
Vi minimerar och återvinner avfall
Vi minskar vårt koldioxidavtryck
Vi uppmärksammar risker och möjligheter inom hållbar utveckling

Dessutom arbetar vi aktivt med att minska tomgångskörning, följa upp
effektivitet på projekt för minskad resursförbrukning, att koordinera
materialtransporter med Euro 5 som lägsta utsläppsklass samt minska
flygresandet för tjänstemän. Sammantaget bidrar vi till att uppnå flera av
de 17 globala mål som ingår i Agenda 2030.

www.sofiamobilkranar.se
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Utvecklingen går mot fossilfria byggarbetsplatser och Hercules har investerat i världens första eldrivna borrigg. Hittills har den
använts i Norge men den finns tillgänglig för alla Hercules projekt i Norden.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

TILLSAMMANS
S K A PA R V I VÄ R D E
Vi ser ett värde och nya möjligheter i allt runt omkring oss. Tillsammans
med ditt företag återvinner vi produktionsspill och kasserade produkter
– och låter allt detta material leva vidare i nya produkter. Om och om igen.
Det gör återvinning till en lönsam affär för ditt företag samtidigt som vi
hushåller med jordens begränsade resurser.
Med lokal kännedom och skräddarsydda helhetslösningar hanterar vi allt ifrån järn, metaller
och alternativa råvaror till plast, papper och farligt avfall. Kontakta oss för mer information!

Telefon: 010-445 62 00 / E-post: hallstahammar@stenarecycling.se / www.stenarecycling.se

It starts here.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

VÅRA VÄRDERINGAR
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Vi ser alltid till att vara tillgängliga och flexibla, och
om vi gör fel i något projekt står vi för det. Vi kör inga
valser eller springer och gömmer oss.

VÅRA
VÄRDERINGAR

VÅRA VÄRDERINGAR
– MER ÄN ORD PÅ PAPPER
Vår verksamhet vilar tryggt på den grund som utgörs av
våra värderingar: ärlighet, tillit, respekt och ett systematiskt
säkerhetstänkande.

PJG.fi

För mig betyder ärlighet att vara tydlig. Exempelvis är det viktigt att
vara tydlig med risker som kan leda till högre kostnader när vi lämnar
anbud på handlingar som kunden tagit fram. Nyligen hade vi en
upphandling där beställaren föreskrev en metod som jag bedömde som
alldeles för riskfylld och dyr. Vi föreslog därför en alternativ lösning i
ett sidoanbud. Den var bättre från produktionssynpunkt och blev två
miljoner kronor billigare för beställaren. Det var mycket uppskattat.

EKONOMISKA, STARKA
OCH SÄKRA GRUNDER
SEDAN 1964.
-MÄRKTA
PÅLBESLAG
PÅLSKAVAR

BERGSKOR
BERGDUBBAR

GJUTFIXTURER

TEKNISK
STÖD

Oy

• Järnh

•
et

kvalit
ård

L ei m et

Leimet Oy | Yrittäjäntie 7 | FI-27230 LAPPI, FINLAND | leimet@leimet.fi | www.leimet.fi
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Sverigemontage AB är ett företag med bred kompetens.
Vi jobbar med allt ifrån torkanläggningar till montage av hammarband och stämp till
grundläggning. Utför även maskininstallationer och rivningsarbeten.
Firman startades 2006 av bröderna Anders och Lars Johansson, och har utvecklats
tillsammans med våra kunder och beställare.
Vi har en fullt utrustad verkstad i Agnesberg Göteborg och är certifierade enligt EN
1090-2 och ISO 3834-3.
Vi tillhandahåller allt som kunden vill ha eller behöver.

sverigemontage.se

AGERA MED
OMTANKE
• Ha och visa passion för att prestera: Vi utmanar
oss själva och varandra att hela tiden bli bättre
och överträffa våra mål.
• Bygg tillsammans: Vi arbetar aktivt för att
säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom
och mellan enheter samt med våra kunder.
• Genomför och följ upp: Vi tar datainformerade
beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid
till att det som beslutats blir genomfört.
• Agera med omtanke: Vi tar ansvar för våra
handlingar och för hur vi använder egna och
andras resurser. Vi hanterar risker och agerar
med integritet för att säkerställa en säker, hållbar
verksamhet av hög kvalitet.

VI FÖLJER INTE UTVECKLINGEN, VI LEDER DEN!
Årsta Berg & Bygg AB erbjuder olika
tjänster inom sprängningsbranschen.
Dessa omfattar allt bergarbete, små och
stora sprängningar, från husgrunder och
stenar till tunnlar och vägskärningar.
Vi utför även bergförstärkning, vajersågning, betongsprutning, undervattensarbeten och mekanisk losshållning.
Självklart hör vår utrustning till den
modernaste inom verksamhetsområdet.

08-500 311 26
www.arstabergobygg.com
info@arstabergobygg.se

”Ödmjukhet och
respekt för berget
är grunden i vår

profession”
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DU BESTÄLLER

VI UTFÖR
ROCAB är ett familjeföretag som har sitt säte i Västerås och vi utför transporter i hela Sverige.
Vi utför idag ca 6.000 avgångar per år med många olika sorters bilar och maskiner för att kunna
erbjuda ett brett utbud av tjänster för dig och ditt företag:
Transporter • Anläggning • Specialtransporter • Asfalt – vägunderhåll • Snöröjning/Sandning
Distribution som täcker Västmanland, Södermanland, Närke, Dalarna, Gävleborg, Uppland

Ingen fråga är för liten eller för stor – kontakta oss på
021-440 90 00 • info@rocab.nu • www.rocab.nu

Optimera ditt projekt
med specialister inom
grundläggning och geoteknik

Geomek G12B

geomek.se

grundläggning & geoteknik
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VI BYGGER ETT
VINNANDE TEAM!
Bakom varje projekt finns ett stort antal skickliga och engagerade
medarbetare, som gör allt till en framgång. De anställda är grunden för
vår framgång, genom att var och en bidrar till det dagliga arbetet.
Det är viktigt att våra medarbetare förstår våra övergripande värderingar
och prioriterar kvalitet på alla nivåer. Alla har respekt för varandras
arbete och respekt för de kollegor som utför dem, och vi delar våra
kompetenser över hela linjen för att ständigt bli bättre.
Vi fokuserar på att skapa de bästa ramarna och en stark enhet mellan
våra anställda, eftersom vi tror att nöjda medarbetare ger det bästa
resultatet. Vi har personen i fokus och rekryterar både personlighet och
professionalism. Så skapar vi ett vinnande team!
Vill du vara med och lägga grunden till framtidens samhälle? Vi är i en
framtidsbransch och ser oss ständigt om efter dig som kan förstärka ett
redan starkt lag. Du är alltid välkommen med en ansökan, även om det
inte finns en tjänst ute.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt beläget nära
Huddinge Centrum i Stockholm. Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi
med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i
Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt beläget nära
stålväg. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid,
Huddinge Centrum i Stockholm. Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi
när du behöver dem.

med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i
stålväg.Som
Vi transporterar
med
våra egna
bilar så
att samtliga
leveranser
ske i rätt tid,
kund hos oss får
du snabbt
materialet
direkt
i din produktion
utan kan
fördyrande
- en kostnadseffektiv lösning.
när du mellanhänder
behöver dem.

Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande
mellanhänder - en kostnadseffektiv lösning.
Välkommen till Huddinge Stål AB
Björkholmsvägen 9, 141 46 Huddinge • Tel. 08-711 25 35 • www.huddingesteel.se

Välkommen till Huddinge Stål AB
Björkholmsvägen 9, 141 46 Huddinge • Tel. 08-711 25 35 • www.huddingesteel.se

VI VORE INGENTING UTAN
VÅRA LEVERANTÖRER.
TACK TILL ER ALLA FÖR ETT
GOTT SAMARBETE, SOM VI
HOPPAS FORTSÄTTER
UNDER MÅNGA ÅR TILL!

VI ÄR FÖRETAGET DU SÖKER OM
KVALITET, PÅLITLIGHET OCH
FLEXIBILITET ÄR VIKTIGT FÖR DIG.
SKOTAB är ett familjeägt företag som grundades år 2014, men det innebär inte att vi som
står bakom är nya inom branschen, tvärtom
finns det en gedigen erfarenhet inom transportbranschen. För oss är det viktigt att kunden
är nöjd och att vi alltid kan leverera kvalitet. Vi
är den pålitliga och flexibla partnern som alltid
utför våra uppdrag med engagemang.
SKOTAB kan utföra uppdrag i hela Norden så
tveka inte att kontakta oss om du är i behov av
montering eller transport. Alla våra transporter
sker med ett miljöfokus.
Näsgatan 9, 863 35 Sundsbruk
070-432 03 40
skotabsundsvall@gmail.com
www.skotab.se
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Scandinavian Pile Driving SPD AB
Fridhemsgatan 16
733 39 Sala
+46 (0)224 - 138 10
info@spd.se
www.spd.se

Borrutrustning
th@dansmedien.dk

Special, Tank och
Bulktransporter

Vi har det som krävs av utrustning och tillstånd.
Låt oss hjälpa dig till en trygg och säker transport.
Telefon: 0221-72611 | special@m4.se | www.m4.se

Silent piling
No noise
No vibrations
lesanco.se
• Stötvågsmätningar
• Integritetstester
• CAPWAP- & WEAP-analyser
• Digitala pålprotokoll för slagna/borrade pålar samt spont
• Följ upp grundläggningsprojekten i realtid
• Ritning 2D/3D
• Streckkodsläsare för ökad spårbarhet

Allt inom svets
SVETSMASKINSERVICE AB
Din kompletta svetspartner

svetsmaskinservice.se • butik.svetsmaskinservice.se • Göteborg 031–52 44 66 • Uddevalla 0522–67 80 30

Vi utför professionella sliptjänster av
bergborrkronor och skärande verktyg

slipexperten.se

Byggnation och försäljning av hydraulaggregat.
Renovering pumpar, motorer och växlar.
Mobil bearbetning.
08-745 10 00 • info@tmhs.se • www.tmhs.se

DIN SERVICEPARTNER INOM INDUSTRI OCH SMIDE
Flexibel resurspartner • Termisk skärning med snabb leverans • Certifierade 1090-2 och ISO 9001

www.vigab.se • 031-788 92 00 • Göteborg

SERVICE OCH UNDERHÅLL

REPARATIONER

TILLVERKNING

BORINS utför service och underhåll åt olika verksamheter inom
industrin och offentliga företag.

BORINS reparerar utrustning och
maskiner och tillverkar olika unika
reservdelar.

BORINS tillverkar transportörer,
sorteringsutrustning, stål- och
traversstommar och skärmtak.

Borins AB
Forsavägen 20
82530 Iggesund
Telefon
0650-30181

E-mail
info@borinsab.com
Internet
www.borinsab.com
www.facebook.com/borinsab

BORINS
Maskin - Teknik - Service

SPECIALIST SEARCH & SELECTION AGENCY DELIVERING TALENT ACROSS SCANDINAVIA.
Project Management | Site Management | Project Engineering | Contact Management
HSEQ | Surveyors | Designers | Region Managers | And more...
Jenny Pettersson | Business Development Manager | Tfn.+4670 586 18 54 | jp@thor-companies.com

Vi växer i takt med våra
kunders framgångar

Din leverantör av skär- och svetsutrustning

Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen
rustar vi för framtidens godsflöden, fartyg och näringslivets
krav på effektiv logistik.

Läs mer på
norrkopingshamn.se

Sasser Laurens väg 4
241 35 Eslöv
www.tangra.se
order@tangra.se
072-55 66 900

info@dklyft.nu

VI VET HUR VIKTIGT DET ÄR ATT ERA MASKINER FUNGERAR
SÅ ATT ERT ARBETE KAN FLYTA PÅ.
Företaget specialiserar sig på att felsöka, reparera och utföra service på grundläggningsmaskiner. Vårt arbete fokuserar på att lösa era problem. Därför är
flexibilitet något vi hela tiden strävar efter.

tony: +46 70-329 49 11
tony@scdmaskin.se
johnny@scdmaskin.se

CEMENT
FÖR EN
HÅLLBAR
FRAMTID
schwenk.se

031 530025

Vi erbjuder trygga och säkra transporter inom områdena
containertransport, kranbilstransport och lokaldistribution.
Vi har i över hundra år byggt upp ett grundmurat förtroende hos våra kunder. Det gör också kontakterna mer
personliga och direkta. Kompetensen är hög och vi sätter
naturligtvis en ära i att alltid följa lagar och förordningar.
Läs mer på www.lundbyakeri.se

SINDEQ
Sindeq Borrteknik AB
för borrning och grundläggning

08 473 09 50 • info@sindeq.se
www.sindeq.se

Reservdelar • Service • Hydraulcylindrar

www.sdcab.se

KLASBO

ENTREPRENAD AB
SVETS • MONTAGE • REPARATIONER

Hantverksvägen 2M, 954 33 Gammelstad. Luleå, Sverige • Tel. 0920-25 16 00
info@nevomaskin.com • www.nevomaskin.com

Klasbo 120 Sala

0702 20 47 20

www.sveborr.se

Experter på kapning av betongpålar

Vi tar oss fram där andra
borrare inte kan!
Vi hjälper Hercules inom
Grund & Markförstärkningar
27 års erfarenhet
www.brunnsborrarna.se

Tel. 054 – 512 300 • E-post: info@bmjbetong.se

www.bmjbetong.se

tabyggproduktion.se

Jörgen Sjöberg 070-340 34 80 • Jörgen Vesterlund 070-529 96 95

www.alltransport.se

Skruvgatan 5, 73338 Sala
Tel. 070-4529560 • www.rsemekaniska.se

Markentreprenad och transporter i Västra Götaland
Våra tjänster omfattar allehanda transporter
och grävningsarbeten, samt försäljning av
pellets, makadam, gatsten och matjord.

MASKINTJÄNST AB
www.pamaskintjanst.se

DHL FREIGHT - SPECIALTIES
SPECIAL TRANSPORT - DEDICATED SERVICE - TRADE, FAIRS & EVENTS

specialtransports@dhl.com
Tel 031 – 363 12 60
mässtransporter : tfe.sweden@dhl.com

JUNTTAN AB
SERVICE OCH TEKNISKT STOD:
Johnny Blomgren, +46 31 13 59 50
service-sweden@junttan.com
PALKRAN FORSALJNING:
Ate Konkka, +358 50 578 1154
ate.konkka@junttan.com
ÄSPEREDSGATAN 9,
SE-424 57 GUNNILSE

Oroar du dig för vattenförsöjningen? Eller har du ett värmesystem som inte längre
håller måttet?
FBB hjälper hushåll och företag att få friskt vatten och förnybar energi. Branschens
bästa trygghet får du på köpet. Ring 0122-100 64 och berätta om ditt behov.

Hercules är inte bara utförare. Vi är en
kunskapsbank inom grundläggning
och stödkonstruktioner.
Håkan Hakeröd
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• 17621 • www.jssverige.se

Huvudkontor
Herrjärva Torg 4
170 80 SOLNA
08-585 529 00
info@hercules.se
www.hercules.se

