Grunden för
ett gott samarbete

Vi vill fortsätta att
utveckla vårt företag, vår
personal och våra metoder
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Om oss
Markentreprenader bildades 1988 när vår
styrelseordförande Ulf Nilsson fick erbjudandet att
köpa den grävmaskin han då var förare på. Inte långt
därefter dubblades styrkan när Ulf anställde sin bror
Thomas. Sedan dess så har vi sakta men säkert vuxit
oss större och starkare.
Efter lång och trogen tjänstgöring har det varit brukligt att man
tilldelas en guldklocka eller, varför inte, en kristallskål. Nu har
Markentreprenader tjänstgjort i dryga 30 år, men vi vill inte ha
några presenter. Vi vill fortsätta att utveckla vårt företag, vår
personal och våra metoder. Därför behöver vi få nya utmaningar!
Vi gör allt det där som andra anser omöjligt.
Med Jämtland som bas arbetar vi inom ett område som motsvarar ungefär 30 % av Sveriges yta. Avstånd, obändig terräng
eller andra svåra förutsättningar ser vi som utmaningar där vi får
möjlighet att verkligen testa vår förmåga och flytta våra gränser.
Den dagen vi slutar att utvecklas, då har vi indirekt påbörjat en
avveckling. Vi anser att vi redan nu är riktigt duktiga på det vi
gör, men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Vi arbetar med
att ständigt förbättra oss själva och våra arbetsmetoder. I detta
arbete för vi en ständig diskussion inom vårt lag om hur vi kan bli
bättre och på vad. Samtliga i vårt lag ska känna att de bidrar till
vår utveckling.
I all vår verksamhet har vi fokus på ordning, reda och kvalitet.
För att vi ska kunna konkurrera på en allt hårdare marknad gäller
det att vi gör rätt saker och att vi gör saker rätt. Vi levererar rätt
kvalitet till våra beställare i rätt tid till rätt pris. En nöjd beställare
kommer tillbaka och de är dessutom den bästa marknadsföring
en entreprenör kan ha. Vi har kommit en bra bit på vår väg, men
som tidigare sagt, allt går att förbättra.

063-51 45 00

0690-126 80

4
Vår personal är
vår viktigaste tillgång
En högklassig maskinpark är viktig. Men det är
trots allt människorna vid ratt och styrspakar som
åstadkommer slutresultatet. Vår personal är helt
avgörande för våra framgångar, de är vår viktigaste
tillgång och resurs. Därför lägger vi stor vikt vid att
anställa välutbildade medarbetare med rätt driv, vilja
och engagemang för att alltid göra ett bra jobb.
För att inte bara hänga med i utvecklingen, utan även ibland
försöka gå i täten, arbetar vi intensivt med att utveckla vår kompetens. Vi försöker att fortlöpande höja kunskap och kompetens
hos vår personal – vi ser det som en ren investering i företaget,
och vi tror att det är ett av skälen till att många av våra medarbetare stannar länge hos oss.
Företaget har en samlad erfarenhet av entreprenadbranschen på
över 200 år – ett faktum som våra beställare kan åtnjuta i alla
våra projekt. Vi sätter en heder och stolthet i att alltid kunna
leverera våra beställare den produkt de vill ha.
Vi har specialistkompetenser för att kunna arbeta på och vid
järnvägsspår, som elsäkerhetsansvariga och TSM-utbildade, och
även för arbete på väg, ett antal skyltansvariga.
Vi hoppas och tror att vi har ett väldigt gott arbetsklimat hos oss,
man ska trivas och ha roligt på jobbet. Då blir oftast resultatet
mycket bättre. Vi gör allt vi kan för att ta hand om och vårda
vår personal. Ett par gånger per år arrangerar vi någon form av
personalaktivitet. Det kan vara en skotertur eller en grillkväll.
Ett annat sätt att visa vår omtanke är att vi årligen genomför en
läkarundersökning på samtliga, till det har vi också en sjukförsäkring till alla våra anställda.

VI PÅ DEKRA ARBETAR
FÖR DIN SÄKERHET
PROFFS PÅ STÅL
STÅL & RÖRMONTAGE är en erfaren leverantör
av kvalificerade stålkonstruktioner. Från beredning
och tillverkning till montage på plats med hela
världen som arbetsplats.

www.srmab.com

tel. 0456-31205

www.dekra-industrial.se

ULF RENSTRÖM, 47 ÅR
TITEL: Arbetsledare
FAMILJ: Sönerna Herman, 23 år, Julle 21 år, och särbon Sofie

JAG HAR ARBETAT I FÖRETAGET i ungefär 14 år. Det bästa med
jobbet är när man får jobba självständigt och lösa alla klurigheter
som dyker upp, samt att få jobba med duktiga kollegor. Min fritid
tillbringar jag gärna i stugan i lugn och ro.

Östersunds / Åres trevligaste
maskinuthyrning.
Driftsäkra hyreslösningar.
Bygg-/anläggningsmaskiner.
Kompletta byggetableringar.
Östersund | 063-665 17 90
Undersåker | 0647-300 10 | wangeskog.se

VA-PRODUKTER
VÄG & JÄRNVÄG
AVSKILJARE
STÖDMURAR
FAUNAPASSAGE 4 METER
www.dahlgrenscement.se
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Avspark
Ett steg i vårt arbete att fortsätta vår
utveckling och göra oss vassare och bättre är att vi
har tagit fram en gemensam värdegrund. Dels för att
göra det lättare för företaget och våra medarbetare att
veta hur vi ska förhålla oss i olika frågor, dels för att du
som beställare, leverantör eller samarbetspartner ska
veta vad du kan förvänta dig av oss.

VÅR VÄRDEGRUND SAMMANFATTAS MED AVSPARK
ANSVAR: Jag tar ansvar för det arbete jag utför, för den maskin
jag kör, för den bil jag kör. Jag tar ansvar för och står för det jag
tänker, säger och gör.
VÄRME: Jag utstrålar värme, glädje och servicevilja. Jag bygger
goda och långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare. Jag har roligt tillsammans med mina arbetskamrater, vi
stödjer och hjälper varandra i med- och motgång.
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Jag strävar efter att hela tiden bli
bättre. Jag är kreativ, innovativ, nyfiken och lyhörd för nya idéer
och förslag. Jag är öppen och har en positiv attityd. Jag vill hela
tiden utveckla mig själv och företaget.
PROFESSIONELL: Jag är en yrkesman och agerar som en sådan i
alla lägen. Jag ser till att mina uppgifter blir utförda på ett professionellt sätt. Jag är medveten om att företagets goda rykte ligger
i mina händer. Jag har lärt mig att skilja på sak och person.
ACCEPTERAR: Jag accepterar att vi människor är olika och vet att
vi kan arbeta tillsammans fast vi har olika privata värderingar, tro
och förutsättningar. På jobbet har vi gemensamma regler att följa
mot ett gemensamt mål.
RESPEKT: Jag förstår och väljer att behandla kunder, kollegor och
arbetskamrater på det sätt som jag själv vill bli behandlad. Jag
försöker vara öppen och ärlig.
KVALITET: Jag gör mitt bästa för att kunden ska få rätt kvalitet.
Jag är intresserad av det som kunder och medarbetare säger
om mitt arbete. Jag är beredd att både ge och ta konstruktiv
feedback.

Övre Önet 250, 835 97 Offerdal
070-525 68 15 • sonnie.norrman@gmail.com

Vi ger dig de ekonomiska
mellantiderna för att du ska kunna

BYGGTJÄNSTER OCH
ENTREPRENAD I JÄMTLAND

prestera på topp
H&H Revision AB
www.hhrevision.se
063-577070

jamtlandsbygg.se
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Vi deltar i
utbyggnaden av
landets vägnät
Visste du att det i Sverige finns över 14 000 mil av
allmänna vägar? Av dessa är 9 850 mil statliga vägar
där Trafikverket ansvarar för drift och underhåll, och
resterande dryga 4 000 mil är kommunala gator och
vägar.
Till detta tillkommer också ungefär 7 500 mil enskilda vägar, som
ägs och driftas privat eller av en vägsamfällighet. Alla dessa mil
måste kontinuerligt repareras och underhållas, ibland till och
med bytas ut mot nya vägar.
Sveriges norra basindustrier är viktiga leverantörer av produkter
till Sverige och övriga Europa. De stora flödena kräver väl fungerande transportsystem i hela kedjan, från råvara till färdiga
produkter och till kund.
Besöksnäringen i de nordliga länen omsätter miljardbelopp
årligen. Största delen av turismverksamheten baseras på god
långväga tillgänglighet med tåg och flyg samt regional tillgänglighet främst via vägtrafik.
Vi har en omfattande kompetens inom vägbyggnation och
arbetar med allt från små till riktigt stora projekt – från brytning, förstärkning och reparationer av små enskilda vägar och
nyproduktion av gång- och cykelvägar till stora projekt längs våra
Europavägar och länsvägar. Vår personal är utbildad enligt alla
säkerhetskrav som gäller för att utföra arbeten på väg, och vi är
glada över att ha Trafikverkets förtroende för att vara med och
utveckla vägsystemet i Norrland.

VA R M T VÄ L KO M M E N
T I L L O S S PÅ B E R N E R S !
VI HAR BÅDE FORDON ,
RESERVDEL AR & TILLBEHÖR

-

S E R V I C E & V E R K S TA D

Ko n t a k t a o s s f ö r m e r i n f o r m a t i o n
så hjälper vi dig hitta rätt för just dig.
L ä s m e r p å v å r h e m s i d a w w w. b e r n e r s . s e
Berners Person- och Transportbilar AB // Gesällvägen 12, Sundsvall, tel. 060-64 64 00 // Smedjevägen 3, Härnösand, tel 0611-55 20 40 // www.berners.se

ETT ÅKERI SOM BRYR SIG
Jakobssons Åkeri i Hallen utför rundvirkestransporter,
gräv och maskintjänster samt försäljning av krossprodukter, sand och matjord

www.jakobssonsakeri.se
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Vi lägger grunden
för vardagslivet
Vid exploatering av mark till industrifastigheter eller
till bostadsområden krävs omfattande investeringar
och arbeten. Allt från avverkning av skog till att
bygga vägar, vatten och avlopp, el och fiber, belysning
– ja, listan kan göras lång på vad som krävs vid en
exploatering.
Vi har under årens lopp utfört ett flertal uppdrag inom detta område. Vi har mycket goda erfarenheten av exploateringsarbeten
för både bostäder och industrifastigheter, och har under resans
gång lärt oss vilka svårigheter och utmaningar man kan ställas
inför.
Vi har både maskin- och personalresurser även för stora projekt.
Med 17 grävmaskiner, 4 dumprar, schaktare och lastmaskiner, och
dessutom pålitliga samarbetspartners om det krävs, så klarar vi
det mesta.

Johanssons Maskiner är ett åkeri och entreprenadföretag beläget
i Fränsta i Ånge Kommun. Vi sysslar med de flesta typer av transporter
men främst inom anläggningsbranschen & infrastruktur så som t.ex. grus,
asfalt, schakt och maskintransporter. Vi arbetar även inom renhållning som
containertransporter och transport av förorenade massor. Vi har också en
hjullastare som är utrustad med all tänkbar utrustning.

Vår kompetens
hjälper tågen att rulla
Den första järnvägssträckan i Sverige öppnades för
person- och godstrafik 1849. Järnvägen har haft
en avgörande betydelse för landets utveckling,
persontransporter på järnvägen ökar ständigt och
godstrafiken är en integrerad del av industrins
produktionsprocess.
Sveriges järnvägsnät består idag av över 1 500 mil spår av skiftande kvalitet och utformning. Vi står inför en gigantisk utmaning och arbetsuppgift när alla dessa mil ska underhållas eller
renoveras.
Vi har valt att nischa oss mot järnvägsarbeten och har under 30
år systematiskt utvecklat oss inom området. Vår bana inleddes
med arbeten längs Mittbanan i Jämtland på 80-talet.
Med moderna och specialutrustade maskiner och de rätta
behörigheterna och utbildningarna hos våra medarbetare kan vi
utföra alla typer av spårnära mark- eller anläggningsarbeten, som
slipersbyten, dräneringsarbeten och trumbyten.
Vi bygger också perronger och gångfållor, och deltar i det ständigt
pågående arbetet att bygga bort obevakade järnvägsövergångar –
något som ofta löses genom att anlägga ersättningsvägar.
Framför allt har vi stor erfarenhet och ett mycket stort kunnande
avseende all slags järnvägsarbete. Vi är de moderna rallarna i
ordets rätta bemärkelse.

Avtalat broschyrinnehåll

Välkommen till oss på
Långsele El och Järnvägsteknik.
Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa er inom järnväg och kraft.
Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling för att möta kundens
krav och varierande behov.
Långsele El och Järnvägsteknik bildades 2011 som ett litet familjeföretag.
Vi har vårt huvudfokus inom järnväg men verkar också inom den kraftproducerande sektorn då mest mot inriktning av vatten och vindkraft.
Vi har personal som har nödvändiga certiﬁkat och intyg inom dessa
områden. Vi har från och med 2019 även breddat vårt utbud och kan
idag erbjuda maskiner för bruk på järnväg. Fördelen med att anlita oss
är att vi tar hand om allt för er som kund. Vi begär tider i spår, vi begär
spänningslöst och sköter alla säkerhetsåtaganden på plats.
Om ni använder en maskin från oss så kommer det en förare som även
sköter säkerheten på spåret och kontaktledningen. Vi strävar inte efter
att ha ﬂest kunder utan vi strävar efter att ha de nöjdaste. Detta gör vi
genom att kontinuerligt under och efter uppdrag föra dialog med och
skaﬀa oss feedback från våra kunder.
För mer information vänligen kontakta oss!
Tel: 076-147 68 79 | E-post: fredrik@lejt.se | www.lejt.se

Hållbar kraft
för framtiden
Vindkraft och vattenkraft är betydelsefulla delar av
Sveriges förnybara energiförsörjning, och mycket av det
finns i Norrland. Under de senaste femton åren har vi
byggt upp en bred erfarenhet och goda kunskaper kring
arbeten och entreprenader rörande både vattenkraft
och vindkraft. Det är erfarenheter som kommer våra
beställare och uppdragsgivare tillgodo i projekten.

VATTENKRAFT

En viktig del av vattenkraften är de dammar och vattenmagasin
som reglerar tillflödet. Inom Markentreprenaders huvudsakliga
verksamhetsområde finns det idag över 800 avstängningsluckor
för att reglera vattnet, och till detta finns det omkring 20 mil av
erosionsskyddade dammar. Vi har utvecklat specialkompetens
för att bygga och renovera dessa vattenmagasin, bland annat för
att genomföra dammförstärkningsåtgärder på erosionsskydd och
att reparera och underhålla dammar och utskov.

VINDKRAFT

Markentreprenader har omfattande erfarenhet av markarbeten
för vindkraftsverk. Vindkraftsanläggningar ligger ofta långt ifrån
bebyggelse, vilket betyder mycket omfattande arbeten med tillfartsvägar som ska klara tunga transporter, kranplaner, stationsplaner och schaktning för fundament och kabeldiken.
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Att mäta är att veta
Mitta är marknadsledare som
producent och bearbetare av
topografi inom infrastruktursektorn
i Sverige och Finland.
Mittas passion är att samla in och
undersöka information om mark,
vatten och luft för att ge mervärde och
nytta för våra kunder.
Vårt erbjudande inkluderar tjänster
relaterade till mätning, geoteknik och
miljö samt laboratorietjänster.

Läs mer på
www.mitta.se
MÄTNING

GEOTEKNIK

LAB

MILJÖ
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Fokus på kvalitet och miljö
Hållbarhet är ett oerhört brett begrepp. Vad är det egentligen? Det kan vara
allt från fullständigt nonsens till något med verkligt och viktigt innehåll.
För oss kan hållbarhet vara att vi skapar förtroende och
tillit mellan oss som entreprenör och våra beställare.
Förtroendet bygger vi genom att alltid ha ordning och
reda i våra entreprenader. Att alltid leverera det som
efterfrågas (eller möjligen lite bättre). Att vi är öppna,
lyhörda och beredda att delge våra egna kunskaper och
komma med förslag på hur problem kan lösas.
Hållbarhet innebär att vi tar hand om och utvecklar
vår personal. Vi försöker alltid ge lite extra, lite
mer till våra anställda i form av löner och
andra förmåner. Vi bygger även förtroende, tillit och respekt inom
vår personalgrupp. Vi utgår
alltid ifrån att alla alltid gör
sitt bästa i alla situationer.
Med det som grund och
inställning formar vi en
mycket god anda inom
företaget.
Hållbarhet är också
att vi utför våra entreprenader på ett snabbt,
rationellt och effektivt sätt.
Vi planerar våra arbeten för
minsta möjliga resursåtgång,
vi vinnlägger oss om att hitta de
bästa lösningarna på de problem vi
ställs inför. Här ingår även att vi håller oss
med en modern och effektiv maskinpark. Flertalet av
våra gräv- och schaktmaskiner har också den senaste
tekniken inom GPS- och laserstyrning, vilket både ökar
tidseffektiviteten och minskar kostnaderna. Flera av
våra maskiner är utrustade med rälshjul och är godkända för järnvägsarbete.

Personalförsörjning är ett av våra enskilt svåraste
områden. Konsten att hitta rätt personal, en människa
med rätt personliga egenskaper, med rätt utbildning
och med rätt kunskaper och erfarenheter. Det är ett
pussel som inte alltid är helt enkelt att lösa. Ett sätt
att underlätta arbetet är faktiskt att behålla den
personal vi redan har. Återigen, så är vår personal vår
viktigaste resurs och vi jobbar aktivt varje dag för att
visa det.
Ibland tvingas man även tänka lite utanför boxen vid rekrytering av personal.
I ett kort ögonblick av detta kom
vi för några år sedan på idén
att instifta ett stipendium
på Maskinföraregymnasiet
i Bräcke. Det innebär att
vi nu årligen delar ut ett
stipendium till bästa elev
i årskurs 2. I priset ingår
lite profilkläder, praktik
och feriearbete hos oss.
Det har visat sig vara ett
mycket bra sätt att hitta
nya, hungriga och välutbildade medarbetare. Vi deltar även
i gymnasieskolans programråd
för att säkerställa god utbildning för
branschens framtid.
Markentreprenader har deltagit i EU-projektet Miljöbaserad näringslivsutveckling i Nordens Gröna Bälte, för
att skapa en stabil bas för vårt miljöarbete. Vi arbetar
nu för att bli certifierade enligt ISO 14001.
Vi ställer oss också självklart bakom FN:s globala mål
för en hållbar utveckling.

Allt för att hålla en hög och effektiv produktion utan
stillestånd för haverier eller reparationer. Det är bra för
både miljö, beställare och för oss.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Webbshoppen för dig
som är mättekniker eller
mätningsingenjör!
Välkommen till vår webbshop www.geoﬁx.se eller ring 013-15 44 44

Med 100 års kunskaper och erfarenheter blir
resultatet alltid det bästa.
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Väg 659
Såå – Vik
Objektet avsåg upprustning av befintlig väg mellan
Såå och Vik. En sträcka på cirka 5 kilometer där vägen
ursprungligen var en grusväg i mycket dåligt skick.
Vägen skulle erhålla en klart förbättrad framkomlighet
genom förstärkning, breddning av vägen upp till 6
meters bredd samt beläggning.
Unikt med projektet är att det började planeras redan 1959, men
av olika anledningar inleddes arbetet inte förrän 2018, i och med
att Trafikverket gjorde om vägen till en bygdeväg med smalare
körfält för att sänka hastigheterna.
Projektet var en utförandeentreprenad som startade i januari
2019 och var färdig för slutbesiktning i september 2021, med en
anbudssumma på 24,5 miljoner SEK.

UNDER ARBETET HAR VI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avverkat enstaka träd
Schaktat 18 000 kbm jord
Sprängt/schaktat 500 kbm berg
Flyttat väg 659 en delsträcka
Byggt ny eller flyttat kommunal VA-anläggning på sträckan
Lagt beläggning på hela sträckan
Byggt gatubelysning längs sträckan
Bytt trummor och dränering
Byggt 8 stödmurar i olika utformning och storlek

BESTÄLLARE: Trafikverket

DIN KOMPLETTA ENTREPRENÖR
Toréns Entreprenad AB är ett mångsidigt markentreprenadföretag som utför total-, general- och
underentreprenader inom mark och anläggning. Vi har hög kompetens, tvärfackliga kunskaper och
stora resurser att klara uppdrag inom gatu- och vägunderhåll, grundläggning, VA-ledningar,
rivning, dränering,, sprängning och betongarbeten.

Läs mer om oss på www.torens.se

BILDER: PROJEKT KAXÅS

INGET JOBB ÄR FÖR LITET
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Tomtområde
Kaxås
Syftet med projektet är utförande av infrastruktur för
bostadsbyggande i Kaxås. Vi utför markarbeten för
vägar, VA, el och fiber. Vi utför även alla schaktarbeten
inför grundläggning av hus och garage samt utför all
planering och justering av tomterna.
Vi bygger även bland annat ett utegym, en padelbana, en paddock och en bakstuga. Området är ett helt nytt villaområde som
hjälpt till att mer än fördubbla invånarantalet i byn.
Projektet är en utförandeentreprenad med start i juni 2019 och
planerad slutbesiktning hösten 2024.

UNDER ARBETET KOMMER VI:
•
•
•
•
•
•

Avverka enstaka träd
Bygga 500 meter väg med tillhörande gatubelysning
Bygga VA för ett trettiotal fastigheter
Anlägga el- och fiberanslutningar till samtliga fastigheter
Utföra markarbeten för grundläggning
N
Planera och justera tomter
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BESTÄLLARE: DANIR Fastigheter AB
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Världens bästa INAB.
Med kvalitet i fokus sedan 1978
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MBEST
Stora helvetet
Syftet med projektet var en långsiktig
trafikeringsmöjlighet förbi ravinen Stor-Helvetet på
Trafikverkets bandel 221 intill gränsen mot Norge.
Objektet avsåg utförande av MBEST-arbeten (mark, bana, el, signal, tele) på sträckan.
Projektet var en utförandeentreprenad som inleddes i januari 2017
och entreprenaderna slutgodkändes i april 2020. Det är vår enskilt
största entreprenad, med en anbudssumma på 42 miljoner SEK.
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Avverkat
Schaktat 15 727 kbm jord
Sprängt 22 763 kbm berg
Förstärkt banvallen med schaktmassor
Anlagt 2 600 meter ny räls
Satt 104 nya kontaktledningsstolpar med fundament
Bytt trummor och dränering

BESTÄLLARE: Trafikverket
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Vi utför bergtekniska arbeten ovan jord.
I Jämtland och övriga delar av landet.
SPRÄNGNING | LOSSHÅLLNING | DEMOLERING | VASTSPRANG SE
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Valne 166, 835 95 Nälden
Tel: 0640-341 27
info@markentreprenader.se
www.markentreprenader.se

