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Nya rasthagar till 
Örestads Ryttarsällskap
På uppdrag av Malmö Fastighets-
kontor har Sydsten under somma-
ren anlagt 9 000 m2 rasthagar till 
Örestads Ryttarsällskap. Hagarna 
är byggda med tvättad 0/5 ma-
kadam från Dalby. Under hösten 
bygger vi ytterligare 6 000 m2 rast-
hagar till föreningen.

Självklättrande pump-
mast i Göteborg
Sydstens självklättrande pump-
mast, som vi skrivit om tidigare,  
används just nu vid Skanskas 
bygge på Sahlgrenska sjukhuset  
i Göteborg. Under 12-15 månader 
pumpas sammanlagt 10-12 000 m3  
betong med Everts Betongpum-
par. ”Tidigare har vi använt pump-
masten vid väldigt höga byggen”, 
säger Frank Oberlies, ansvarig för 
Sydstens betongpumpar. ”Den här 
gången kommer den väl till pass ef-
tersom det är oerhört trångt på byg-
get. Vanliga mobila betongpumpar 
kommer helt enkelt inte till!”

Malmö Kongress- och 
Konsertanläggning
Ett nytt konserthus, kongress och hotell har börjat 
byggas i Malmö. Anläggningen kommer att ligga 
på bästa läge, mitt emellan Centralstationen och 
Västra Hamnen, och beräknas vara helt klart 
våren 2014.

”Vi kommer att leverera betong, betongpump-
ning och andra tjänster, säger Magnus Johnsson, 
försäljning Betong. ”De första leveranserna 
körde igång i augusti och totalt kommer det att 
bli leveranser om cirka 30-35 000 kubikmeter 
betong.”

Projekt med många inblandade
Det första som byggs är hotellet, därefter på-
börjas kongress- och konsertdelen och slutligen 
byggs fristående hus med kontor och lägenheter. 
”Det är ett gigantiskt projekt som kommer att 
sysselsätta 450 yrkesarbetare”, berättar Magnus 
Johnsson. ”Skanska är huvudentreprenör, men 
projektet kommer att involvera många företag 
i regionen.” Hela anläggningen omfattar 90 000 
kvadratmeter. Kongressdelen ska kunna ta upp 
till 1 500 personer och konserthuset ska rymma 
1 600 gäster. 

Hotellet får runt 375 rum. ”Malmö är en ex-
pansiv stad med många stora, spännande pro-
jekt och Sydsten har varit inblandade i så gott 
som alla”, säger Magnus. ”Från Öresundsbron, 
Citytunneln, Entré Malmö och Emporia till nu 
detta stora bygge, det känns oerhört roligt och 
inspirerande.”

Smart och smidigt – med Ågabs stapelbara 
betongblock är det enkelt att bygga en kraftfull 
stödmur eller ett prisvärt planlager.

Ågab, som samägs av Sydsten, Sysav och 
AkkaFrakt, är totalleverantör av bärlager, 
makadam, grus och matjord som förädlats 
av materialavfall. Men man kan även leve-

Flexibla Ågab-block rera stapelbara betongblock som lämpar sig 
perfekt för tillfälliga eller permanenta silos. 
Tack vare blockens enkla låssystem är det 
dessutom lätt att flytta och förändra kon-
struktionen efter behov. Blocken tillverkas 
av ren betong och 
håller mycket hög 
kvalitet. 

Läs mer på  
www.agabsyd.se.

Ny hjullastare s(k)opar banan med den gamla!
Sydsten har investerat i en ny midjestyrd hjul-
lastare, Caterpillar 990, som ersätter en gammal 
trotjänare, Caterpillar 992.

”Det här är vår största investering i ett fordon 
någonsin – 10 miljoner kronor”, säger Bengt 
Linné, makadamchef. ”Den nya hjullastaren 
ökar tillgängligheten samtidigt som bränsle-
förbrukningen minskar, något som både 
kunder, vi och miljön tjänar på.”

Caterpillar 990 väger 80 ton och tar hela 20 
ton i skopan. 
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Beställ 
Betong här:
Malmö/Lund 040 - 31 19 50
Helsingborg 042 - 16 42 20
Landskrona 0418 - 195 06
Eslöv 0413 - 128 50
Sjöbo 0416 - 122 60
Övriga Skåne 040 - 31 19 50
Halmstad 035 - 10 95 65
Varberg 0340 - 805 70
Kristianstad 044 - 20 96 62
Vambåsa 0455 - 480 11 
Jämjö 0706 - 34 22 98

Krossprodukter här:
Skåne 046-20 57 09

Torrbruk här:
Sydsten 042-16 42 21

Fredrik Hansson 
Den 1 april anställdes Fredrik 
Hansson som verksamhets-
utvecklare för att arbeta med  
Sydstens affärsdrivande verksam-
het och stärka företagets konkur-
renskraft på marknaden. Fredrik 
är civilingenjör i väg/vatten och 
har forskat och undervisat på 
LTH. Han har dessutom bred erfa-
renhet som konsult inom bygg- och 
telekombranschen och har även 
arbetat med produktutveckling av 
byggmaterial. Välkommen Fredrik!

Gemensamt projekt 
med SLU och Flyinge
Vilken miljöpåverkan har häst-
spillning och urin från ridba-
nor? Frågan ska besvaras i ett 
projekt som Sydsten genomför i 
samarbete med Flyinge AB och 
SLU i Alnarp. På Flyinges mark 
har vi dimensionerat och byggt 
ridbanor där mätningar på torr-
substansen av spillningen ska 
utföras. Med testerna som bas 
hoppas vi att på sikt kunna mil-
jöcertifiera olika ridbanor.

Sydstens betongfabrik i Åstorp fortsätter att 
tillverka betong till tunneln genom Hallandsåsen. 
Denna gång sker leveranserna till Benders, som 
övertagit Skanska Vincis gigantiska fabrikslokal.

För några år sedan byggde Sydsten en skräd-
darsydd betongfabrik i direkt anslutning till 
Skanska Vincis fabrik, som tillverkade betong-
element till tunneln. Nu har fabrikslokalen 
övertagits av Benders, som gör kabelrännor 
och lock till tunnelbygget. 

”På sikt ska Benders även tillverka olika typer 
av prefab-produkter i fabriken”, berättar 
Caroline Hult, projektledare på Sydsten. ”Det 
innebär att våra betongleveranser kommer 
att öka.”

Nära samarbete
I och med övertaget från Skanska Vinci har 
Benders också fått tillgång till järnvägsspåret 
till fabriken. Därifrån går nu leveranserna i 
Benders egna containervagnar.

Betong till Benders från Sydstens fabrik i Åstorp

”Det här är ett projekt med stor utvecklingspo-
tential som vi ser mycket positivt till att vara del 
av”, säger Caroline. ”Patrik Henriksson, som 
jobbat på Sydstens fabrik i Åstorp i många år, 
har också fått en mer flexibel arbetsroll och  
arbetar numera i nära samarbete med Benders 
personal.”

I våras togs det första spadtaget till Lunds Ener-
gis biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta. 
Och det är Sydsten som levererar makadam och 
betong till bygget!

Tillsammans med Skanska har Sydsten fått 
ett nytt, stort projekt att sätta tänderna i. Det 
är det så kallade Örtoftaverket, ett kraftvär-
meverk som Lunds Energikoncernen AB 
bygger i Lunds kommun. 

”Totalt ska vi leverera 180 000 ton makadam, 
varav 75 procent går ut under 2012”, säger 
Anders Slätteryd, försäljningschef krosspro-
dukter. ”Huvuddelen, 130 000 ton, är förstärk-

Stora mängder makadam och betong till 
nytt kraftvärmeverk i Örtofta

ningslager 0/90 mm, 30 000 ton är bärlager och 
resten består av dränering och fyllnadsmaterial 
till en 50 000 m2 stor yta för flislager.”

Betong från Eslöv och Malmö
Förutom makadam ska även stora mängder 
betong levereras till bygget.

”Totalt cirka 10 000 m3 från våra fabriker i 
Malmö och Eslöv”, berättar Magnus Johnsson, 
säljare betong. ”Dessutom står vi för pump-
tjänsterna till projektet. 

Uppdraget pågår till och med 2013 och 2014 
ska kraftvärmeverket stå klart.

B Porto  
Betalt
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Rätt underlag är A och O i en fälttävlan. I Malmö 
ser Sydsten till att hästar och ryttare kan prestera 
sitt bästa på väl preparerade ridbanor.

I början av augusti var det hästfest på Ribers-
borg när Malmö City Horse Show anordnade 
världscupen i fälttävlan. Malmö var en av åtta 
platser som arrangerade tävlingen och delta-
gare och publik kom från hela världen. 

”Vi är mycket stolta över att ha medverkat till 
succén i Malmö”, säger Anders Slätteryd, för-
säljningschef krossprodukter. ”Totalt byggde 

Eliten har MacHippo under hovarna

vi 14 000 m3 ridbanor med öppen samkross i 
botten och MacHippo Hopp och MacHippo 
Dressyr som topplager.” 

Nästa år har Internationella Ridsportförbun-
det utsett Malmö som värd för Europamäs-
terskapen i fälttävlan. Ännu en publiksuccé 
är att vänta på Sydstens underlag!

B Porto  
Betalt


