
– kvalitet som håller



Nybrogrus AB bryter berg- och grusmaterial i tre egna 
bergtäkter och en naturgrustäkt. Huvudsakligen leve-
rerar vi  produkterna lokalt, i Kalmar län, men närheten 
till Östersjön innebär att vi också exporterar material 
via vår egen hamn. Vill du hämta själv eller få din leverans 
ordnad på annat sätt så går det naturligtvis bra, vi är ett 
litet företag med flexibel organisation och kan därmed 
anpassa oss för att möta dina behov.

Rätt resurser för att möta dina behov
Inom företaget arbetar 30 medarbetare som alltid 
sätter dig som kund i fokus, vi vet vilket material som 
krävs för varje tillfälle och du kan alltid få råd och hjälp 
av oss. För att alltid erbjuda en hög och jämn kvalitet 
utför vi kontinuerligt tester och kontroller av materialet.  
Framförallt kan vi agera snabbt och på kort tid när det 
behövs. 

Vad vore världen utan våra produkter? 
Företaget startades 1958 av Kenneth Johansson och 
Ingvar Olsson, idag ägs det av Kenneths tre söner 
Mårten, Stefan och Jonas. För andra kanske det bara 
är grus men för dem handlar det om grunden till allt.

– Vi har växt upp med sten och grus och vet hur 
viktigt det är för att bygga allt från vägar till hus. 
Då är det också viktigt att kvaliteten är hög och att 
brytningen sker på rätt sätt. Både för miljön och för 
människorna som ska ha användning av materialet. 

För att kunna möta önskemål från kunder i norra  
delen av Kalmar län finns två dotterbolag inom koncernen: 
GEBA betong AB och BGS AB. GEBA betong AB har en 
egen betongfabrik och BGS AB bedriver verksamheter 
i tiotalet berg- och grustäkter i norra Kalmar län och 
södra Östergötland. 

Välkommen till  
din kvalitetsleverantör





Hög kvalitet är  
vårt signum
Ett krav för att få sälja berg- och grusmaterial inom EU 
är att det är CE-märkt. Våra CE-märkningar och analyser 
hittar du enkelt på hemsidan, för oss fungerar de som ett 
kvalitetsdokument. Att testa och genomföra kontroller 
på materialet är viktigt för oss, det säkerställer att våra 
leveranser alltid håller den kvalitet som kunderna för-
väntar sig. Därför testar vi våra produkter kontinuerligt. 
Skulle en av våra kunder till exempel behöva en särskild 
sammansättning för  insatsmaterialet och provet visar 
något annat så åtgärdar vi direkt.

Leveranssäkerhet  
– för att tid är pengar
Hämtar du själv så är det bara att först ringa och kolla 
var vi har materialet du behöver. Vill du att vi levererar 
så gör vi naturligtvis det. Många vill att vi kommer på 
en exakt tid, till exempel vid vägbyggnation, så att 
vi kan tippa materialet på rätt plats direkt. Även när  
material skall lastas på fartyg för att skeppas på  
export är det viktigt att logistiken fungerar perfekt i 
alla led för att undvika störningar i kunders produk-
tion och samtidigt erhålla minsta möjliga kostnader 
för alla inblandade parter.

Kostnaden för själva transporten är en betydande 
del av totalkostnaden när man köper berg- och grus-
material. Vi arbetar aktivt med logistikfrågor för att  
minimera kundens kostnad för själva transporten. 

Olika material
Från våra täkter har vi många bergarter med olika 
egenskaper, anpassade för olika ändamål. Vi delar upp 
dem i bergkross- eller natursandprodukter.



Bergkross
Krossballast för allmänna väg- och anlägg-
ningsändamål, till exempel förstärkningsgrus,  
bärlagergrus och makadam för dränering.

Asfaltsballast är insatsmaterial för olika typer 
av asfalt. Finns med olika nötningsbeständighet 
vilket ger rätt egenskap till varje väg.

Vattenbyggnadssten är sorterade blockstenar 
som bryts av kristallint urberg med låg vatten-
absorption, vilket är en nödvändig egenskap då 
man vill skapa beständiga kustmiljöer.  

Natursand
Natursand går till projekt med högkvalitativa 
ändamål, allt från lekplatser och sportarenor 
till betongproducenter och reningsverk beställer 
produkterna.

• Betongballast

• Fallsand

• Filtersand

Materialet produceras i våra tre bergtäkter, samt vår naturgrustäkt. 



Hansaområdet i Kalmar
Under åren 2006-2009 levererade vi mycket material till 
grundläggning och infrastruktur på uppdrag av PEAB. 

Uppdraget avsåg material inklusive leverans till respek-
tive arbetsplats. 

Grundläggande material till vägar
Vi levererar krossmaterial till NCC som bland annat 
sysslar med byggnation av vägar, tillverkning av as-
falt och utför beläggningsarbeten, ett samarbete som 
pågått under lång tid. Naturligtvis är hög kvalitet och 
leveranser i rätt tid grundläggande. Men det som är 
avgörande är hur vi löser problem av olika slag, så här 
säger Andreas Westerdahl på NCC Roads:

–Det viktiga är att situationen som uppstår aldrig blir 
något större problem utan att vi får rätt lösning direkt. 
Och det får vi av Nybrogrus, varje gång, därför är det 
enkelt att fortsätta vårt samarbete.

Hösten 2015 har leveranser påbörjats för utbyggnad  
av väg E22 förbifart Rinkabyholm, med totalbehov av 
närmare 400 000 ton.

Swerock gör högklassig betong 
Swerock har tre betongfabriker i vårt område, som 
levererar betong både på fastlandet och på Öland. De 
köper allt ballastmaterial från oss, dvs betonggrus 
och sten från oss eftersom de uppskattar vår höga 
och jämna kvalitet.

I Brytpunkten mellan land och hav
Vid den polska Östersjökusten finns vackra bad- och 
kurorter. Området är en viktig rekreations- och semes-
terregion. Hit levererade vi vattenbyggnadssten av 
hög kvalitet för att stärka skyddet av kustremsan.

Fakta om projektet:
• Utgrävning av massor: ca 150.000 m3.
• Utläggning av geotextil: ca 102.000 m2.
• Uppbyggnad av erosionskydd med vattenbyggnadssten, 

fraktion 300-800 kg, totalmängd: ca 142.500 m3.
• Uppbyggnad av erosionskydd med vattenbyggnadssten, 

fraktion 3,8-4 ton, totalmängd: ca 145.500 m3

• Vågbrytaren utformad med krön 1,5 meter över havsytan,  
bredd 6 m, total längd 1587 m.

En handfull 
referensobjekt 
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Nybrogrus AB
Runtorp 502
388 99 Påryd

Telefon: 0480-388 80

info@nybrogrus.se
www.nybrogrus.se

Skanna QR-koden och landa 
direkt på vår hemsida.


