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 Schakt

 Rivning

 Sprängning

 Krossning

 Dammgrävning

 Minireningsverk

 Avlopp
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VOLVO 210 cl
 Hydraulhammare
 Sorteringsskopa (Remu)
 Grävsystem
 Kranarm

 Rivningsgrip
 Väghyvel
 Mobila sorter-
 och stenkrossverk



OM OSS
Krossanläggningar är ett företag med stor
erfarenhet av entreprenad och anläggnings-
arbeten. Företaget bildades 1988. Förutsättning-
arna för arbetet har under årens lopp förändrats, 
vilket medför att företaget har ett flexibelt 
arbetssätt.

Företagets affärside är att leverera ballast-
material samt maskintjänster till entreprenad- 
och anläggningsindustri enligt gällande lagar 
och föreskrifter.

Krossanläggningar har som policy att alltid leva 
upp till kundernas krav och förväntningar på de 
uppdrag och tjänster som vi levererar.

MILJÖ OCH KVALITET
Krossanläggningar ingår i en grupp maskin-
entreprenörer som enats kring en gemensam 
miljöpolicy utifrån branschförbundets miljö-
inriktning. Vi strävar efter att leva upp til kunder-
nas och omgivningens krav och förväntningar 
genom att

 Ställa krav på miljöanpassade oljor och 
motorer när vi köper in nya maskiner.

 Källsortera och ta hand om farligt avfall på 
ett miljöriktigt sätt.

 Använda miljöanpassade rengöringsmedel.

 Förvara bränsle och oljor på ett säkert sätt.

 Minimere miljöbelastningen från våra 
 maskiner genom tillsyn och underhåll.

 Påverka våre samarbetspartners att följa vår          
miljöpolicy.

 Följa gällande miljölagstiftning.

ANSVAR
Samtliga maskinförare ansvarar för daglig tillsyn 
samt att arbetsplatsens kvalitetsansvarige 
omgående delges uppgifter rörande avvikelser. 
Avvikelser rapporteras skriftligen och dagligen. 
Ovanstående gäller även för de underentrepre-
nörer som anlitas av Krossanläggningar.



Svängstavägen 1061
376 93 Svängsta

Telefon 070.66 96 099

E-post: Hallandsboda@hotmail.com

KROSS
ANLÄGGNINGAR

MIKAEL JOHNSSON

MEDLEM I
Maskinentreprenörna, ME
Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF

KUNDBESKRIVNING
Företaget utför uppdrag i såväl fast pris som 
löpande räkning till byggföretag, vägverk, 
trafikverk, kommuner m.fl.

DOKUMENTATION
 Kvalitet som säkerställs genom detaljerad 
 och dokumenterad projektstyring

 Garanterade tider och övriga åtagande

 Besiktningsanmärkningar och olyckor 
 minimeras genom dokumenterade rutiner

 Samtliga arbetsmoment – från projektering 
 till färdigställande – dokumenteras i form av 
 sammanställningar och rapporter som gör 
 det möjligt att kontrollera arbetet samt att få 
 eventuella frågor besvarade

REFERENSER
Vi har sedan tio år tilbaka levererat 
tjänster/uppdrag åt bl.a.

 Östra Göinge kommun

 Vägverket enskilda vägar

 Södra Skogsägarna

 Trafikverket

 Skogsvårdstyrelsen

 NCC


