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Hej granne och Skövdebo!

Den här våren känns det nästan som 
om världen stannat. Men Cementa är 
i drift och utlastningarna pågår som 
vanligt. Ännu bygger vi i Västsverige 
och från vår sida gör vi allt för att våra 
kunder ska få tillgång till cement trots 
coronapandemin. 

På fabriken jobbar vi i team och har 
så lite kontakt som möjligt med var-
andra. Många jobbar hemifrån och 
besök är framflyttade. Ett glädjande 
undantag är en gymnasieelev vi kun-
nat erbjuda förlängd praktik åt nu när 
skolan stängt.

Jag tror att vi Skövdebor vill passa 
på att vara ute i naturen extra myck-
et den här våren och upptäcka våra 
närområden. Så jag skulle vilja puffa 
lite för alla fina naturupplevelser på 
Cementas marker. 

En härlig promenadslinga börjar på 
cykelvägen mellan Södra Bergvägen 
och Våmb. Har du bil kan du parkera 
längre upp på Brandstorpsvägen och 
gå därifrån. På slingan finns en grill-
plats och sommartid betar får här. Man 
får också en spännande utsikt över 
produktionen och kan se Cementas 
nya Volvo A60-dumprar lastas med 
kalksten.

Ett annat tips är att ta bilen mot 
Våmbskleven från Skaravägen och par-
kera vid entrén vid dammen. Därifrån 
går du norrut på Billingeleden. Stanna 
efter någon kilometer vid Skogslund 
och fika, eller grilla vid grillplatsen. Här 
har Cementa byggt en bro över bäck-
en, en fin plats för picknicksugna. Är 
benen pigga, fortsätt upp till toppen 
på Billingen, eller vänd tillbaka samma 
väg. Du kan också följa det orangea 
Mountainbike-spåret som slingrar sig 
tillbaka till parkeringen. 

Ett sista tips är Hittaut.nu, där 
Cementa är samarbetspartner. En enkel 
orientering med vanlig karta eller app 
i mobiltelefonen som är öppen hela 
sommaren. 

Välkommen ut där naturen 
möter industrin!

Vänliga hälsningar 
Matilda Hoffstedt, 
fabrikschef

1 200 praoplatser i 
Skövde varje år
CEMENTA ÄR AKTIVA I föreningen Näringslivs -
forum Skövde, både i styrelsearbetet och i en 
arbetsgrupp med temat kompetensförsörjning.

I arbetsgruppen samverkar Närings-
livsforum och Skövde kommun 
med målsättningen att stärka kom-
petensförsörjningen till näringsli-
vet. En viktig del i detta arbete är 
att nätverka med ungdomar redan 

på högstadie- och högskolenivå. 
Varje termin erbjuds 600 högstadie-
elever i Skövde en praoplats under 
en vecka och de får då prova på 
ett yrke hos en arbetsgivare. Åsa 
Axelsson på Skövde kommun  

Skövde först ut med 
ny plan för biologisk 
mångfald
FÖR OSS PÅ CEMENTA är det viktigt att marken runt täkten  
i Skövde används på ett hållbart sätt. För ett år sedan tog vi  
därför fram en markanvändningsplan tillsammans med ekologer 
vid Ecogain.

Markanvändningsplanen beskriver 
hur Cementa värnar den biolo-
giska mångfalden samtidigt som 
vi utvinner kalksten. Alla täkter i 
HeidelbergCement Sverige har en 
sådan plan och Skövde är först med 
att omsätta sin plan i praktiken. 
Cementa använder ett nytt kart-
verktyg, ArcGIS Online med appen 
Collector, för att kartlägga olika 
arter och var de trivs bäst.

– På så vis kan vi sätta in rätt 
åtgärder vid rätt tidpunkt. Det 
kan handla om när och vart vi ska 
flytta växter, hur vi ska anlägga 
stensträngar och stenrösen och hur 
vi följer upp vattenflöden, berättar 
Frida Sveider som är miljöchef på 
fabriken i Skövde.

Planen rullas ut under  
hela året
Under året har två nya groddam-
mar grävts i får hagen. De ersätter 
de små vatten som går förlorade när 
täkten utökas och ska bli fina lek-
platser för groddjur.

– Under hösten har vi även flyttat 
fridlysta växter från det kommande 
brytområdet till den efterbehand-
lade fårhagen. Tibasten, som är en 
flyttad art, blommade fint i mars 
och förhoppningsvis trivs nu även 
gullvivorna på sina nya växt platser, 
säger Frida Sveider.

Cementa har tagit fram ett kon-
trollprogram för att se att mil-
jön inte påverkas för de arter som 
lever i svämlövskogen i Natura 
2000-området. Området analyse-
ras regelbundet och resultaten från 
förra året visar att ingen förändring 
har skett sedan den första invente-
ringen gjordes 2015. Nästa kontroll 
kommer att göras 2021.

Täkten i Skövde

Frida Sveider

Gullviva



Cementa arbetar på ett miljöanpassat sätt med målet att industri, människor 
och naturvärden ska samexistera i ett hållbart samhälle i en levande bygd.  
Vår policy är att ha en öppen dialog med kringboende och myndigheter. 
Välkommen att kontakta oss med synpunkter och frågor!
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Utsikt – Skövdefabrikens informationsblad till närboende
Adress: Cementvägen 1, Box 33, 541 21 Skövde
Telefon: 0500-42 47 00
E-post: info@cementa.se
Webb: cementa.se, facebook.com/cementaab

är ansvarig för prao-programmet 
och att alla ungdomar ska få en 
plats:

– Prao är ett så bra sätt att byg-
ga en relation med våra ungdo-
mar och väcka deras nyfikenhet 
tidigt kring olika yrken. Kanske får 
de chans att prova på något de inte 
ens visste att man kan jobba med. 
Vi önskar att våra unga vill stan-
na kvar i Skövde eller återvända hit 
om de varit iväg och studerat på 
annat håll. 

För att kommunen ska klara upp-
draget att erbjuda varje elev pra-
oplats, så är insatsen från både 
offentlig verksamhet och företag 
som Cementa avgörande. Cementa 
är mycket engagerade i samarbe-
tet och planerar för att ta hand om 
praoelever i fabriken varje termin. 

– Vi uppskattar det stora intresse 
som Cementa och våra andra verk-
samheter i kommunen visar. De har 
verkligen förstått vikten av att för-
medla vad de arbetar med och vad 
de som arbetsgivare har att erbjuda 
våra ungdomar.

Nästa praoperiod startar vecka 
41. På www.praktikplatsen.se kan 
man läsa om de platser som finns 
att söka.

Ny teknik i täkten  
för smart och hållbar 
produktion

NU HAR TÄKTEN I Skövde  
fått sina nya dumprar som 
både lastar mer och drar  
mindre diesel. 

I slutet av förra året bytte Cementa 
ut sina bergstruckar till två splitter-
nya och större dumprar av model-
len Volvo A60H. De två dumprarna 
används främst till att köra kalksten 
som ska bli cement till en kross 
och för att köra bort skrotsten som 
används till återfyllnad och efterbe-
handling av brottet. En stor fördel 
är att en dumper tar 55 ton sten 
jämfört med en truck som lastade 
37 ton. På detta vis sparar man 
bränsle dels genom färre körda kilo-
metrar, dels genom att en dumper 
drar mindre bränsle än en truck. 
 – Vi är så nöjda över att diesel-
förbrukningen per ton vi lastar 
har gått ned med hela 30 procent. 
Produktionen i täkten har dess-
utom blivit mycket mer effektiv 
eftersom vi kan köra så mycket 
mer material i varje omgång. Det 

innebär att vi inte behöver köra på 
helgerna, utom i nödlägen, vilket 
minskar störningen för närboende, 
berättar Marie Apelgren som är 
arbets ledare i gruvan.

Marie Apelgren berättar att 
ljudbilden har förändrats. Det låter 
mindre när stenen körs, men låter 
mer när den första stenen lastas i 
dumpern. Det beror på att fall - 
höjden är högre i dumpern än i  
en truck. Ljudnivån är tillåten 
enligt Länsstyrelsens bullervillkor, 
men Cementa arbetar just nu  
för att hitta en lösning som kan 
dämpa ljuden något mer vid själva 
lastningen.

Mer än vanliga kylskåp 

UNDER DET SENASTE HALVÅRET har fabriken i Skövde genom-
gått flera intressanta tekniklyft. De nya investeringarna skapar 
förutsättningar för en ökad produktivitet och energieffektivitet 
med bibehållen kvalitet.

Cementa har nyligen investerat i 
två nya cementkylare som satts 
i drift i april. De två tystgående 
bjässarna är nära sex meter höga 
och mäter två meter i diame-
ter. Kylarna står i anslutning till 
cementkvarnen och kyler ner det 
inkommande cementet från 120 
grader till 50 grader. Materialet 
släpps ner i botten av kylaren, 
transporteras uppåt med hjälp 
av en rotor och kyls ned av kall-
vatten som rinner på utsidan av 
kylarmanteln. Daniel Erlandsson, 

som är underhållschef på fabri-
ken, berättar varför det är så 
viktigt att cementet håller rätt 
temperatur:

– När ett för varmt cement 
kommer ut till cementsilon suger 
det till sig fukten där inne, vilket 
gör att det bildas klumpar. Det i 
sin tur får allvarliga konsekvenser 
på kvaliteten på den färdiga pro-
dukten. Så det känns extra tryggt 
att ha våra nya effektiva kylare på 
plats redan nu innan de varmare 
sommarmånaderna inleds.

Daniel Erlandsson 

Åsa Axelsson,  
Skövde kommun

Marie Apelgren

Dumper, Volvo A60H
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